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UHMAD DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1. Dergimiz hakemli ve uluslararası indeksli bir dergidir. Her yayın en az iki alan uzmanı hakem 
tarafından değerlendirilmektedir. İki alan hakemi tarafından olumlu “yayınlanabilir” yönünde 
rapor almayan yayınlar dergimizde yayınlanmaz. Bu durum karşısında hiçbir yazar(lar) der-
gimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Dergimizde yayınlanmaya hak kazanan “Etik 
Kurul Raporu” bulunan yayınlara dair etik kurul bilgileri yazılı olarak editörlüğe gönderilmesi 
ve sisteme yayın yüklenirken sisteme yüklenmesi zorunludur. Etik kurul raporu olan ve sisteme 
bilgisi girilmeyen ya da yazılı olarak editörlüğe bilgileri ulaştırılmayan çalışmalardan doğan her 
türlü sorumluluk yazar(lar)’a aittir. Dergimizin hiçbir kurulu ve yetkilisi bu konuda maddi ve 
manevi sorumluluk kabul etmez. Dergi kurul ve üyeleri “yetkilileri” Hukuki yükümlülük altına 
alınamaz. Her yazar ve yazarlar bu durumu peşinen kabul etmiştir. 

2. Dergi hakem ve kurullarında yer alan akademisyen ile diğer yetkililer hakkında yazar(lar) dergi 
sistem işleyişi sürecine dair bir talepte bulunamaz. Bulunsalar bile herhangi bir bilgi kendilerine 
verilmez, sistem süreci değiştirilmez. Dergimiz ile ilgili her türlü bilgi derginin web sayfasında 
www. uhmadergisi.com adresinden edinilebilir. 

3. Dergimiz yılda ÜÇ sayı şeklinde çıkmakta her yılın “Nisan – Ağustos – Aralık” aylarının son 
günü derginin sayısında bulunan tüm makaleler tek cilt halinde dergi web sistemine yüklenir. 
Dergi web sisteminden makaleler tüm okuyucular tarafından indirilir ve ilgili eser  “makale” ve 
dergimize atıf yapılmak koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm sayılarına okuyucular ücretsiz 
olarak ulaşmaktadır. 

4. Dergimizde yayınlanan tüm makaleler (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-
13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706) kalite belgeleriyle 
ve (2015/04090) Marka patent ile güvence altına alınmıştır. Yayınlanmış olan makaleler kalite, 
marka patent ve doi bilgileri ile ilgili çalışmanın yazarlarına eserleri hakkında her türlü hukuki 
hak ve uluslararası güvence sağlamaktadır. 

5. Dergimiz basılı ve e dergi olarak yayınlanmaktadır. Print: 2148-8223 / Online: 2149-2476  
numarası ile T.C. Kültür Bakanlığından dergimiz hakkında her türlü bilgiye ulaşılabilir. 

6. Metin içinde (Yılmaz, 2015: 1) veya (Yılmaz ve diğ., 2015:1) şeklinde kaynak gösterimi, kay-
nakçada ise YILMAZ, M., (2015). Tahtacı  Alevi Kültürel Belleğin Aktarımında Müziğin Rolü, 
UHMAD Uluslararası Hakemli Müzik Araştırmaları Dergisi, Sayı: 5, Cilt: 3, ss.1-2 şeklinde 
gösterilir. Tüm yazarlar dergimizin son güncel sayılarını takip ederek ilgili sayılarda yayınla-
nan makalelerdeki yazım formatını kendi çalışmalarında uygulayabilir. İnternet kaynaklarında 
mutlaka erişim tarihi ve son ulaşılabilen internet linkinin tamamının başta kaynakça ve metinin 
kullanıldığı sayfa altında numaralandırılarak gösterilmesi bir zorunluluktur. 
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7. Kaynakça Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Tüm yazarlar için derginin son sayısındaki 
yazım formatı dikkate alınmak zorundadır. 

8. Dergimiz uluslararası indeksli bir dergi olup dergimizde yayınlanan tüm çalışma ve makaleler 
derginin yayınlandığı tarih itibariyle ilgili indekslere mail yolu ile ulaştırılır. 

9. Dergimizde özgün araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı “makale 
formatında olmak zorundadır”  türünde yayınlara yer verilmektedir. 

10. Dergimize gönderilen tüm çalışmalar sisteme yüklendiği şekil ve an itibariyle başka bir dergide 
yayınlanmamış, değerlendirmeye alınmamış ve red edilmemiş olması gerekir. Tüm sisteme 
yüklenen makaleler yazar(lar) tarafından bu kurallara uyulduğunu kabul etmiş sayılır. Aksi du-
rumda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz hukuki haklarını saklı tutar. Oluşabilecek olumsuzluk 
karşısında maddi ve manevi tüm sorumluluk ilgili yazar(lar)’a aittir. Dergimiz T.C. Kanunlarına 
göre hareket eder. 
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GENERAL INFORMATION ABOUT  ACED JOURNAL

1.  Our journal is a refereed and internationally indexed journal. Each paper is evaluated by two 
referees who are field experts. The articles not reported as “issuable” positively by two field 
referees aren’t published in our journal. None of the author(s) can lay a claim on our journal in 
this case. Data, concerning the ethics committe of  the studies, approved to be published in our 
journal, having the Ethics Committee Report, should be submitted to the editors in written and 
uploaded to the system with the article. Author(s) should take the responsibility of their articles, 
having the Ethics Committee Report, which were not submitted to the editors in  written and 
were not uploaded to the system. None of the committes and the authorities in our journal are 
responsible for pecuniary and non-pecuniary damages. The committes and the authorities in our 
journal do not have any legal obligations. Author(s) have accepted this situation beforehand. 

2.  Author(s) cannot make a demand for the journal’s procedure concerning the academicians in 
journal’s referee board and other boards and other authorities. Even if so, they aren’t given any 
information, system process cannot be changed. Necessary information about our journal can 
be obtained from the website of the journal www. uhmadergisi.com

3. Our journal publishes three times a year, all articles in the relevant volume of journal are up-
loaded to the web system of the journal in one volume on the last day of the months “April / 
August and December” All readers can download the articles from the journal’s web system 
and the relevant paper “article” can be used on condition that our journal is cited. Readers can 
download all volumes of our journal for free. 

4.  All articles published in our journal are assured with certificate of quality (ISO 18001-OH-0090-
13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-
0090-13001706) and trademark patent (2015/04090). Articles published provide their authors 
with all kinds of legal rights and international assurance regarding their articles with quality, 
trademark, patent and doi information. 

5.  Our journal has both printed and online versions. Necessary information about our journal can 
be obtained from the T.R. Ministry of Culture with the number Print: 2148-8223 / Online: 
2149-2476

6.  Reference within the text should be (Yılmaz, 2015: 1) or (Yılmaz et al. 2015:1), in the reference 
part YILMAZ, M., (2015). The Role Of The Music In The Transferring Tahtacı / Alevi Cultural 
Memory, UHMAD International Refereed Journal of Music Researches,  Issue:5, Volume:3, 
pp.1-2. All authors must follow the latest volumes of our journal and apply the print format of 
the published articles in their own papers. It is an obligation to indicate the access date of the 



VII

internet sources and the last accessed full internet link in the references and below the page by 
giving numbers. 

7.  References are arranged by the Turkish alphabet. The printing format in the last volume of the 
journal should be taken into account by all authors. 

8.  Our journal is an internationally indexed journal, and all articles and papers published in our 
journal are sent to relevant indices via e-mail by the publication date of the journal. 

9.  Original research, analysis, compilation, case study, project and book introduction “have to be 
in an article format” and these publications are also included. 

10. All papers sent to the journal and uploaded to the system shouldn’t be previously published, not 
evaluated and not rejected. All articles uploaded to the system are acknowledged that author(s) 
conform to these rules. Otherwise, our journal keeps its legal rights reserved. All material and 
moral responsibility regarding a negative situation belong to author(s). Our journal acts in line 
with the T.R. Law.
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Değerli Bilim İnsanları, 

Dergimizin bu sayısında 5 çalışmaya yer vermiş bulunmaktayız. 2017 yılının ilk sayısını sizlerle buluş-
turmaktan onur ve mutluluk duyuyoruz. Yaklaşık yedi yıldır dergimizin sizlerle buluşmasında her türlü katkı 
ve desteği esirgemeyen başta editörler kurulu olmak üzere bilim ve hakem kurullarımıza teşekkür ediyorum. 
Ayrıca 2016 yılında ülkemizde yaşanan bazı olumsuz olaylar nedeniyle dergimizde de istenen bazı güncelle-
meler nedeniyle bu sayışımızda oluşan gecikmeden dolayı siz okur ve yazarlarımızın affına sığınıyoruz. Çünkü 
dergimizin yapısında genel bir güncelleme gerçekleştirilmiştir. Yılda üç sayı şeklinde çıkarmış olduğumuz 
dergimizin bir sonraki sayısı Ağustos 2017  tarihinde sistemdeki yerini alacaktır. Sayımızda bulunan çalış-
maların hakem değerlendirme sürecine katkı sağlayan tüm hakem kuruluna yürekten teşekkür ediyor esenlik 
ve mutluluklar diliyorum.

(Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar(lar) editörlüğe ve derginin siste-
mine yayın yüklerken gerekli etik kurul rapor bilgilerini girmekle yükümlüdür. Hiçbir koşul ve şartlarda 
oluşan ya da oluşacak bir sorunda  problemde dergimiz, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yazı işleri, hakem ve 
bilim kurulları sorumluluk kabul etmez. Yazar(lar) bu bilgiyi dergiye yazılı olarak vermekle yükümlüdür. 
Bu konuda tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir). 

Basın Yayın Kanunun “5187” gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve manevi 
zarar m-13-14 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu tek taraflı 
olarak yazar(lar) a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu yükümlülükleri 
kabul etmez. Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer ifade eden çalış-
malar kabul edilir ve yayınlanır. Bunun dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari içerikli fikri sınai haklar 
kanununa aykırılık içeren yayınlara yer verilmez. Olası bir olumsuzluk durumunda yazar(lar) doğabilecek 
her türlü maddi ve manevi zararı peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir. Bu nedenle ikinci üçüncü ve diğer 
şahıs ile kurumlar konusunda dergimiz yönetimi ve kurulları hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu yönde 
dergimiz ve kurulları üzerinde bir hukuki yaptırım uygulanması söz konusu olamaz. Eserlerin içeriği ve 
mevcut durumu yazar(lar) ait olup dergimiz bu yayınların sadece yayınlanması ve literatüre kazandırılması 
aşamasında görev üstlenmiştir. Tüm okuyucu, kamuoyu ve takipçilerine ilanen duyurulur.

Doç. Dr. Mustafa ÖNER UZUN 
Baş Editör
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Dear Scientists, 

There are a total of 5 papers in this volume. We are proud and happy to present you the first volume of 
the year 2017. We would like to thank editorial board, science and referee boards for their contributions and 
support to our journal in all matters nearly for seven years. We ask for your forgiveness for the delay of this 
volume due to some updates requested from our journal in line with some negative situations experienced in 
our country in 2016. A general update has been made in the structure of our journal.  The next volume of our 
triannually published journal will be on the system in August 2017. We would like to thank the whole referee 
board for their contributions in referee evaluation process of the papers of this volume and wish you welfare. 

(In any kind of study requiring ethical board report in our journal, author(s) is/are obliged to enter the 
data of necessary ethical board report while uploading their publication in editorship and journal system. 
Our journal, publication board, grant holder, editorial office, referee and science boards do not undertake 
any responsibility for a problem to occur under any circumstances and conditions. Author(s) is/are obliged 
to give this information to journal in written. All liability in this issue belongs to author(s)). 

As per the “5187” of Press Law, material and emotional damage arising from the actions via published 
works, the content and legal responsibility of the publications published in our journal within the scope of 
m-13-14 unilaterally belong to author(s). Our journal, executive board, referees, editor, science board and 
publisher don’t accept these obligations. The scientifically valuable papers with scientific content which 
contribute to literature are accepted and published in our journal. Apart from this, the papers with political, 
legal and commercial content which are against the intellectual property rights are not accepted. In case of 
a possible negative situation, author(s) is/are regarded as accepting and undertaking all kinds of possible 
material and emotional damage beforehand. Therefore, our journal’s management and other boards don’t 
accept any responsibility regarding the second, third and other persons and institutions under any condition. 
In this sense, a legal sanction on our journal and its boards is out of question. The content and the current 
status of the papers belong to author(s) and our journal only takes part in the publication of these papers 
and contribution to literature. Respectfully announced to all readers, public and followers by publication.
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(1)  Sorumlu Yazar: Ahmet Selçuk BAYBURTLU, Cumhuriyet Üniversitesi,  Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans 
Öğrencisi, Sivas / Türkiye, selcuk.bayburtlu.25@hotmail.com, Geliş Tarihi / Received: 15.01.2017, Düzeltme 
Tarihi / Date of Arrangement: 12.03.2017, Kabul Tarihi/ Accepted: 24.04.2017,  Makalenin Türü: Type of article 
(Araştırma – İnceleme / Research - Examination) Çıkar Çatışması / Conflict of Interest:Yok / None “Etik Kurul 
Raporu Yok - None Ethics Committee

VİYOLA DA KULLANILAN SÜSLEME ÇALMAVE YAY TEKNİKLERİ (1)

PLAYING MUSICAL ORNAMENTATION TECHNIQUES APPIED FOR 
VIOLA PLAYERS

Ahmet Selçuk BAYBURTLU
Cumhuriyet Üniversitesi,  Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Öğrencisi, Sivas / Türkiye

Öz: Viyola ortaya çıkışından itibaren birçok çalma ve 
süsleme tekniklerini de geliştiren çalgılardan birisidir. 
Makalede bugün kullanılan sağ ve sol el teknikleri bir 
sistem oluşturacak şekilde anlatılmaktadır. Bu maka-
lede iki amaç gözetilmiştir. Bunlardan birincisi viyola 
eğitiminde kullanılan sağ ve sol el tekniklerini incele-
yerek sınıflandırmaktır. Makalenin diğer amacı ise mo-
dern çalma tekniklerini incelemektir.  Bu araştırmanın 
yürütülmesinde literatür taraması ve betimsel durum 
analizi tekniği kullanılmıştır. Kayıtlardan ve literatür 
taramasından elde edilen bilgiler materyal olarak kulla-
nılmıştır. Kullanılan bilgiler ( veriler ), belgesel kaynak 
tarama, çözümleme tekniği ile elde edilmiştir.  Araş-
tırmanın sonucunda, viyola çalmada kullanılan birçok 
çalma ve süsleme teknikleri olduğu, keman çalmada 
kullanılan çalma ve süsleme teknikleri ile aynı olduğu, 
çalma teknikleri ve süsleme tekniklerinin doğru uygu-
lanmasının etüt ve eserlerdeki yorumu güçlendirdiği 
sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Viyola, Süsleme, Çalma, Yay, 
Akor

Abstract: Viola is one of the instruments that has de-
veloped many playing and ornamentation techniques 
since its appearance. Right and left hand techniques 
used today are described in a way that will be systema-
tic. This article considers two goals. The first is to exa-
mine and classify right and left hand techniques used 
in viola training. The other goal of the article is to exa-
mine modern playing techniques. In the conculution 
of this research paper literature review and descriptive 
situation analysis technique was used. The information 
obtained from the records and the literature review was 
used as material. The information (data) used was obta-
ined by documentary source scanning, analysis techni-
que. In the execution of this research literature review 
and descriptive state analysis technique were used. As 
a result of the research, it was found that many playing 
and ornamentation techniques used in viola playing are 
the same as playing and ornamentation techniques used 
in violin playing, and the right application of playing 
techniques and ornamentation techniques strengthens 
the interpretation in studies and works.

Key Words: Viola, Ornament, Playing, Bow, Tuning
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GİRİŞ 

Viyolanın tarihi geçmişi diğer yaylı sazlarda 
olduğu gibi bazı değişiklere uğrayarak gü-
nümüze gelmiştir. Arkeolojik kalıntılar eski 
Hint uygarlığı ve orta Asya’da ortaya çıkan 
yaylı sazlar ticari ve kültürel etkileşim sonucu 
Avrupa’ya yayılmıştır. 

Viyola, İngilizce’ de “viola” Fransızca’da 
“alto” İtalyanca’da “viola”, Almanca’da 
“bratsche” olarak isimlendirilmektedir. Vi-
yola adının XV. yüzyıldaki trubadur denilen 
gezgin çalgıcıların kullandıkları viol isimli 
ilkel yaylı çalgılardan geldiği sanılmaktadır. 
Viol’ler de ilkçağdaki viel denilen atalarından 
gelmişlerdir (Şekerkaran,1997).

Viol denilen çalgılar; değişik büyüklükte, de-
ğişik sayıda tellere sahip çalgılardır. Bu çalgı-
lar çıkardıkları seslerin kalınlık ve incelikleri-
ne göre bas, tenor, alto ve soprano viol (Viola 
di braccio) denilen şekillerinden bugünkü Vi-
yolalar gelişmiştir. Bu gelişme 16. Yüzyıldan 
başlamıştır (Gençan, 1993).

Rönesans ve Barok dönemleri içerisinde viol 
ailesi genişlemeye, gelişmeye başlamaktadır. 
Viole da braccio ve viole da gamba olarak iki 
guruba ayrılan viol’ler, çalgı yapımcılarının 
etkisiyle de farklı ülkelerde küçük değişik-
liklere uğrayarak benzer isimler almaya baş-
lamışlardır. Genişleyen viol ailesi içerisinde 
bulunan viola d’amore,bariton, viola pompo-
sa, viola di spalla, viola bastarda, lira da brac-
cio, lira da gamba (lirone), double bass, viola 

alta, violet, violetta, octobass ismindeki çal-
gılardan bazıları, bestecilerin eser yazmasıy-
la ve bu eserleri seslendiren sanatçıların da, 
çalgı yapımcılarını yönlendirmesiyle gelişip, 
bugünkü keman ailesi adı altında kullanılan 
çalgıların ortaya çıkmasında temel oluşturur-
ken, bazıları da tarih içerisinde gereken ilgi-
yi göremediklerinden kaybolmuşlardır (Ece, 
1998 ).

Günümüzde viyola, keman ile karşılaştırıl-
dığında zaman zaman daha dolgun ve sıcak, 
zaman zaman nötr ve hacimsiz bir sese sahip-
tir. Viyola yine keman’a oranla 1/7 oranında 
daha büyük ve telleri de do-sol-re-la seslerine 
akortlanmaktadır. Diğer yaylı çalgılarla yapı-
labilen tüm çalış tarzları viyola ile de yapı-
labilmekte, kullanılabilmektedir (Şekerkaran, 
1997 ).

Viyola tarihi süreç içinde aldığı isim ve özel-
likleri; 

Viola da Gamba; Baçak Viyolası olup, bas 
Viyoladır ve altı tellidir. 

Lyra Viola; On iki tellidir ve şarkılara akor-
larla destek amacı ile kullanılır.

Viola Bastarda; Bas Viyolanın küçüğüdür ve 
ahenk telleri eklenmiştir. Bugünkü Viyoladan 
oldukça büyüktür. 

Viola Di Bordone; Bartion Viyoladır, Viola 
Bastarda” ya göre daha çok ahenk teli vardır. 
Fakat ufak ayrıntılar dışında Viola Bastarda” 
ya benzemektedir. 
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Pardessus De Viola; Fransa” da kullanılmış 
beş telli Viyoladır. 

Viola Pomposa; J. S. Bach” ın tasarlayıp 
yaptırdığı beş telli bir çalgıdır. Tiz pozisyon-
lardaki Viyolonsel partisini çalmak amacıyla 
tasarlanmıştır. 

Viola Alto; Bugünkü Viyolaya çok benzeyen 
bir çalgıdır. Ancak ilave olarak Mi teli eklen-
miştir. 

Viyoletta; Büyüklük be seslerin incelik, ka-
lınlık bakımından Violet ile Soprano Viol 
arasında bir çalgıdır.

Viola D’ Amore; Altı ya da yedi telli olup çe-
neye dayayarak çalınır ve solo eserleri çalma-
da kullanılır. Bugünkü Viyoladan biraz daha 
büyüktür. 

Bunlardan en uzun süre kullanılan viyola çe-
şidi Viola da Gamba’dır. 18. Yüzyıl ortaların-
dan başlayarak diğer viyolalar müzik dünya-
sından yavaşça tarihe karışmaya yüz tutmuş-
tur. (Albuz, 1995) 

VİYOLA ve YAYIN FİZİKSEL YAPISI 

Yay ilk önce iki usta tarafından 74-75 
san ti metreye kadar uzatılmış ve ateşle 
bükülerek kavislendirilmiştir. Tourte, bu 
yayı yapmak için pernambuko ağacını 
kullanmıştır. Bugün de pek çok profesyonel 
yay hala bu ağaçtan üretilmektedir. Tourte 
yayı, ilk modellerinde daha ağır, daha eğimli 
ve karşı dengeyi sağlamak için de daha ağır 

bir ökçeyle yapılmaya başlanmıştı. Yayda 
kullanılan kılların uzunluğu da genellik-
le 65 cm. ve denge noktası da ökçeden uca 
doğru 19 cm. olarak belirlenmişti. Giderek, 
yayın kılları çubuğun sonuna ve çalıcıya en 
yakın yere kadar getirilmiştir. Son önemli 
değişiklik de Tourte tarafından ökçenin so-
nuna konan bir vida sayesinde yapılmıştır. 
Bu teknolojiyle yayın kılları çalıcı tarafından 
istenildiği kadar gerilebilir hale gelmiştir. 
Bu vida sistemi, günümüzdeki tüm yaylarda 
bulunmaktadır. Bu yeni tasarım Louis Spohr 
tarafından da uygun bulunmuş ve Tourte 
yayları “normal bir ağırlıkta, yeterli bir ağaç 
esnekliği ve güzel bir eğimde ve bu sayede de 
ökçe ve uç arasında kılın yaya en yakın nok-
tasının ortada olduğu bir yay” olarak tanım-
lanmıştır. Spohr ayrıca Tourte’in işçiliğini de 
çok doğru ve mükemmel olarak belirtmiştir. 
Tourte’nin kariyerinin en yüksek zamanında, 
tek bir Tourte yayı 15 Louis d’Or2 (altın ma-
deni para) değerindeydi. Tourte hatalı yayla-
rının hepsini imha etmiş ve geriye hatalı bir 
işçilik bırakmak istememiştir. Ürettiği yay-
ları da hiçbir zaman vernikle cilalamamıştır. 
Tourte’nin yay modeli, Dominique Peccatte, 
Nicolas Eury, Nicolas Maire, Francois Lupot, 
Nicolas Maline, Joseph Henry ve Jean Pier-
re Marie Persois gibi ustalar tarafından takip 
edilmiştir.1

1 (http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Tour-
te htm).
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Viyolanın fiziksel ölçütleri kemana göre daha 
değişkendir. Viyola 39-43 cm arasında değiş-
kenlik gösterebilir. Akort sistemi kemandan 
beş aralık daha pestir. En kalın sesi Do sesidir 
ve Do-Sol-Re-La olarak akort edilir. Akort 
düzeni aynıdır ama oktav farklıdır.

Viyola kemandan en az 7.5 cm daha büyük-
tür. Bu başkalık çalgıda yumuşak bir ton sağ-
lar (Tanrıverdi, 1996). 

Ses rengi kemana göre daha kapalı olduğun-
dan, buğulu ve gizemlidir. Tiz seslerde ise 
dramatik bir etkisi vardır. Viyolalar ve yay-
ları üretim biçimlerine göre çeşitlilik göste-
rirler. El yapımı ya da fabrikasyon viyolalar 
olarak ikiye ayrılır. Fakat fabrikasyon viyola-
lar üzerinde çeşitli oynamalar yapılarak yarı 
el yapım biçimine getirilir. Bu oynamalarda 
ön kapak açılarak kapağın altından belirli öl-
çüde talaş alınır (arka kapakta da yapılabilir) 
ve tüm cila kazınmak suretiyle yeniden cila 
atılır. Çünkü fabrikasyonların kapakları ve 
cilaları standartlardan daha kalındır (Bektaş, 
2010) 

Modern yayın ilk kez ortaya çıkması 
1785 ya da 1786 yılları arasında olmuştur. 
Tourte, Viotti’nin önerileriyle yayı geliştir-
meye başlamıştır. Böylece bu iki meslek ada-
mı arasında büyük bir işbirliği yaşanmıştır.2

2 (http://www.nationmaster.com/encyclope-
dia/Tourte htm).

AMAÇ

Araştırmanın amacı Viyolanın tarihi geçmişi 
Viyolanın fiziki yapısını açıklamak, viyola 
eğitiminde kullanılan sağ ve sol el teknikleri-
ni inceleyerek sınıflandırmak, modern çalma 
tekniklerini incelemektir. 

ARAŞTIRMANIN MODELİ 

Bu araştırmanın yürütülmesinde literatür 
taraması ve betimsel durum analizi tekniği 
kullanılmıştır. Kayıtlardan ve literatür ta-
ramasından elde edilen bilgiler materyal 
olarak kullanılmıştır. Kullanılan bilgiler 
(veriler),belgesel kaynak tarama, çözüm-
leme tekniği ile elde edilmiştir. Bu araş-
tırmanın yürütülmesinde literatür tarama-
sı ve betimsel durum analizi tekniği kul-
lanılmıştır. Betimsel araştırmalar mevcut 
olayların daha önceki olay ve koşullarla 
ilişkilerini dikkate alarak, durumlar arasın-
daki etkileşimi açıklamaya çalışan, olayların, 
objelerin, varlıkların, kurumların, grupların 
ve çeşitli alanların ne olduğunu betimleyena-
raştırmalardır ( Kaptan, 1995: 59 ).

VİYOLA ÇALMA TEKNİKLERİ 

Flageolet ( Flajöle ) Tekniği 

Flageolet Fransızca kökenli bir kelimedir. Üf-
lemeli sazların küçük bir flüt türüdür. Fakat 
viyola çalmadaki karşılığı farklıdır ve farklı-
dır. Bir nota flageolet çalındığında ıslığa ben-
zer ses çıkar. Elde edilen ses üflemeli sazlar-
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dan küçük flüte benzediği için flajöle tekniği 
denir (Kurtaslan, Ergan, Kutluk, 2012: 189).

Bu teknik iki farklı biçimde elde edilir. 

Sol elde edilen bu ses boş telin doğaç sesidir.

Sol elde iki parmak kullanılarak (1 ve 4. par-
mak) birinci parmağı basıp dördüncü parmak 
ile tele dokunarak elde edilir. Bu ses birinci 
parmağın bastığı sesin iki oktav üzerindeki 
sestir.

Glissondo ( Glisendo ) Tekniği

İtalyanca kökenli kelimedir, kaydırma anla-
mına gelir. Kol ile birlikte sol el parmakla-
rının tel üzerinde hızlı bir şekilde kaydırıl-
ması ile elde edilir. Parmak kaydırılırken sol 
bilek dışarı çıkarılmalı, kol ve parmaklar her 
zaman çalınandan daha gergin ve parmaklar 
daha sert olmalıdır. 

Vibrato Tekniği 

Kelimenin kökeni Latincedir. Titreme, tit-
reşim anlamına gelir. Vibrato yaparken sol 
elin önemi büyüktür. Yaylı ve yaysız olarak 
Vibrato yapılır. Teknik üç farklı biçimde elde 
edilir. 

Bilek vibratosu 

Parmak Vibratosu 

Kol Vibratosu 

Akor Tekniği

Akor çalma tekniğini çalışırken başlangıçta 
tellere tek tek basan parmakların, çalışarak 
pratik kazanıp zamanla aynı anda tele konul-
ması ile başlar. Eğer akorlar tekrar ediyor ve 
değişiyorsa bir sonraki akorda seslerin temiz 
ve ritminde basılabilmesi için önceden par-
maklar hazırlanmalıdır.

Bir sonraki aşama ise yayın kullanımıdır. Ça-
larken bileği serbest bırakmak gerekir.

Akor çalma şekilleri üç şekilde incelenebir: 
Kırık, Bütün ve Dönem akorlar olmak üzere. 

A Kırık Akor: Kırık Akorlar üç veya dört 
sesli olarak çalınır. Seslerin hepsi aynı anda 
duyulmaz, akor kırılarak çalınır. Yerlerine ve 
görevlerine göre; eserin ya da cümlenin so-
nunda veya cümlenin içinde ya da başında 
çalınırlar. Kırık akorun iki bölümünün birleş-
tirilmesi tüm kol ile olur (Biricik, 1998). 

B Bütün Akor: Kırık Akorların tersine, sesle-
rin üçü ya da dördü aynı anda duyulmalıdır.
Romantik dönem virtüöz eserlerde sıklıkla 
kullanılır. Aynı anda çalınan akorlar melodik 
ve armonik bir çizgi oluştururlar. Bu çeşit 
akorları çalabilmek için kol ağırlığını dengeli 
kullanmak gerekir (Biricik, 1998). 

C Dönem akoru: Tamer (2002: 35) tarafından 
“ters kırık akorlar” olarak da adlandırılan bu 
akor çalma biçimi, daha çok polifonik tarz 
içinde kullanılmaktadır. Bu tarz müziklerde
kullanılan, akor ve melodinin iç içe olduğu 
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bir yazım biçimi vardır. Bu çeşit akorlarda
seslerin bozulmaması ve devamlılığının 
sağlanması gerekmektedir. Eğer melodi üst
notada ise, üst nota alt notadan daha uzun 
süre çalınmalıdır. Böylece melodinin ortaya-
çıkması sağlanır. Eğer melodi, en üstten ikin-
ci notada ise yine en yüksek notadan sonra
ikinci nota devam ettirilir. Üç notalı akorlar-
da en alt ses melodi notası ise, üç ses birlikte
çalınmalı, daha sonra en üst iki ses (tel) bı-
rakılmalı ve en alt nota ile çalınmaya devam
edilmelidir. Dört notalı (telde çalınan) akor-
larda melodi Re telinde ise diğer teller çalın-
dıktan sonra Re teli ile temas kesilmemelidir. 
Üst tellere geçiş çok hızlı yapılmalıdır (Biri-
cik, 1998). 

Çift Ses Çalma Tekniği 

Viyola çalmanın önemli unsurlarından biride 
çift ses çalma tekniğidir. Bu tekniğin amacı 
ses denetimi, müziksel işitme yeteneğinin 
gelişmesine katkıda bulunmasıdır. Çalışma-
nın amacına ulaşması için kusursuz bir akort 
şarttır. 

Temiz bir çift ses çalışması için aşağıdaki hu-
suslara dikkat edilmelidir. 

A; Çift ses çalışırken aralıkların doğru basıl-
ması. 

B; Parmak numaralarının teller üzerine doğru 
basılması.

C; Parmak tutma tekniğine dikkat edilmeli. 

D; Çift ses çalışmasında tona ve çıkan sesin 
zorlamadan çıkmasına dikkat edilmeli. 

E Parmakların dik basılması. 

VİYOLADA SÜSLEME TEKNİKLERİ

Appogiatur ( Basamak ) Tekniği 

Fayez, “Kuramdan Uygulamaya Başlangıç 
Keman Eğitimi” adlı kitabında Appogiatur 
(Basamak) Süslemesi’ ne şu şekilde yer ver-
miştir: “Esas notaların arasında sıkıştırılmış, 
nota yazımında çok daha küçük olarak göste-
rilen bir notanın, çok az bir zaman farkıyla 
birlikte çalınması yoluyla elde edilen süsleme 
biçimidir. Mordan ya da trill gibi bir süsleme 
değildir. Daha çok kendinden sonra gelen no-
taya armonik bakımdan zemin hazırlar. Esas 
notanın bir tam ya da yarım ses yukarısında/
aşağısında bulunur ve bağlandığı notadan 
gösterdiği süre değeri kadar alır” (Fayez, 
2001:76).

Resim 1

Acciaccatura ( Çarpma ) Tekniği 

Temel nota arasına sıkıştırılmış çok daha kü-
çük yazılan ve çok az bir zaman farkıyla te-
mel nota ile çalınır. Tek sesten oluştuğu gibi 
birkaç sesten de oluşabilir. 
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Üstü bir çizgi ile çizilmiş küçük bir notadan 
oluşan melodi süsleme türüdür. Müzik yazı-
sında basamak notaları gibi gösterilirler ve 
onlarla aynı fonksiyonları taşırlar. Ancak, on-
lara göre çok çabuk ve güçlü çalınmalıdırlar 
Eğer küçük notanın üzerinde bir çizgi varsa 
denildiği gibi çalınır. Hatta iki notayı nere-
deyse eş zamanlı çalıp, hemen kısa basamak 
notasını bırakmalı, esas notayı duyurmalıdır. 
Kısa basamak notası bu şekilde çok hızlı, 
çarpıp kaçar gibi çalınmasından dolayı mü-
zik çevrelerinde “çarpma” ismiyle de bilinir ( 
Özçelik, 2002: 86).

Resim 2

Grupetto ( Küme ) Tekniği 

Temel nota ile bir sonraki notanın alt ve üst 
derecelerinde oluşan Grupetto ( küme ) şek-
linde bir süsleme biçimidir. 

Küçük değerdeki üç ya da dört notanın oluş-
turduğu ve asıl notanın üst ya da alt sesi ile 
başlayan notalar kümeciğidir ( Yahya Kaçar, 
2005: 222).

Dört notadan oluşur

Temel nota 

Temel nota alt derecesi 

Temel nota üst derecesi 

  

Resim 3 

 

Resim 4 

Mordante ( Mordan ) Tekniği 

Temel bir notanın iki veya üç kez değdiril-
mesi ile elde edilen süsleme biçimidir. Asıl 
notanın üst yada alt sesi üzerinden başlayarak 
yazılan notanın birbiri peşi sıra çalınması ile 
yapılan müzikal süslemelerdir” (Feldstein, 
1998:27).

Resim 5

Trillo ( Tril ) Tekniği 

Bitişik iki notanın belirli bir süre çalınma-
sından oluşan süsleme şeklidir. Temel notaya 
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bağlı bir de onu süsleyen bir başka notadan 
oluşur. Temel notaya bağlı parmağın hızlı bir 
şekilde bir çok kez tuşeye vurup kaldırılma-
sıdır. 

Tril yapılacak ses tona göre kendini belirler. 
Ton dışında ise notada bemol, natürel ya da 
diyes olarak gösterilir. Diğer parmağın bu 
sese bir çok kez belli hız ve eşit sürelerde ba-
sılması ile olur (Büyükaksoy, 1997:16).

Resim 6

VİYOLADA KULLANILAN YAY  
TEKNİKLERİ 

Legato Tekniği 

Seslerin bir yay içinde kesintisiz, yuvarlak ve 
aralıksız kullanım şekline legato çalma tek-
niği denir (Auer, 1965, Büyükaksoy, 1997). 

Bir dizi sesin aralıksız olarak birbirine bağ-
lanmaları, legato çalmada, yayın görevi ola-
rak ortaya çıkar. Aynı tonda çalarken, çıkan 
seslerin aynı özellikte olmaları, değerlere uy-
gun yay bölümlenmesi önemlidir. Sesler bü-
yültülüp küçültülürken ise, yay bölümlenme-
leri buna uygun olarak yapılır (Uçan,Günay, 
1975: 1633-6-21).

Bir veya birden fazla notanın bir yayda kesin-
tisiz olarak çalınmasına legato tekniği denir. 

Resim 7

Detache ( Detaşe ) Tekniği 

Kelimenin kökeni Fransızcadır. Sözcük anla-
mı olarak detaşe; bölünmüş, kıyılmış, küçük 
parçalara ayrılmış, birbirine bağlı olmayan 
olarak ifade edilmektedir. Viyolada bir yay 
tekniği olarak ise, her ses için ayrı yay kul-
lanılmasını ifade eder. Yay hızı akıcı ve pü-
rüzsüz olur, basınç değişmez. Sesler arasında 
duraksama olmaz, dolayısıyla her yay hızı 

bir sonraki ses çalınıncaya kadar devam eder 
(Büyükaksoy, 1997).

Detache tekniği bölünmüş, kesik kesik küçük 
parçalara ayrılmış birbirine bağlı olmayan 
yay şeklidir.

 

Resim 8
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Marcato ( Markato ) Tekniği 

Bu teknikte her yay kendi basıncı ve kendi 
hızını aniden artırmak suretiyle üretilen bir 
vurgu ile başlar. Diğer bir anlatımda ise yay 
telden kalktıktan sonra ani bir refleks ile tele 
vurarak çalınmasıdır. 

Kamçılama hareketinin ve vurgunun olabil-
mesi için, yay uç tarafına yakın bir noktadan 
hafifçe kaldırılır, hızlı ve enerjili bir hareketle 
tele çarptırılır. Genellikle yayın üst yarısında 
çalınır. Bunun için de yay hareketine iterek 
başlanmalıdır (Tamer, 2002). 

Portato Tekniği 

Bu teknik detaşe tekniğine benzer. Çalınış 
bakımından detaşe’ye benzer. Ses detaşe gibi 
yükselir ve alçalır. 

Genelde cantabile karakter taşıyan pasajlarda 
kullanılır. İki ya da bir grup bağlı nota, yu-
muşak çalınır. Her nota çok nazikçe artiküle 
edilir. Bir nota diğerine taşınıyor gibidir. Bu-
rada ses hafif başlar, büyür ve diminuendo ile 
yumuşak bir şekilde biter. Ses, sağ el baskısı 
değiştirilerek üretilir. Sağ elin işaret parmağı 
burada önemli bir görev üstlenir ve çalış es-
nasında hareketlidir (Çuhadar,2009: 125).

Martele Tekniği 

Kelimenin kökeni Fransızca” da “ çekiş ile 
dövmek ” İtalyanca” da ise “ güçlü ve sert 
” bir şekilde vurmak anlamına gelir. Martele 
tekniğinde her ses keskin ve baskılıdır. Sesler 

arasında duraksama yapılır. Teknik sol el par-
maklarının hızı için önem taşır. Teknikte üç 
önemli nokta vardır. 

Parmak hareketi

Kol hareketi

Seslerde keskinlik çeviklik.

Martele, her sesin başında keskin bir aksan 
olan ve daima seslerin arasında duraklama 
olan, adeta “vuruş” tarzındaki bir hızdır. Yay 
çekmedeki bu aksan, yayı kullanmaya baş-
lamadan önce ön bir basınç gerektirir. Bu 
basınç yayı çekerken azaltılır ve yayın telin 
üzerinde kaymasını sağlar. Eğer bu basınç er-
kenden bırakılırsa, herhangi bir aksan olmaz; 
eğer geç bırakılırsa gıcırtılı, tırmalayıcı bir 
ses olur (Büyükaksoy, 1996:46, Aktaran, De-
likara, 2013: 5).

Staccato ( Stakkato ) Tekniği 

Kemanda kısa kısa ve kesik çalma tekniğine 
uluslararası keman müziği dilinde staccato 
(stakato) çalma tekniği denir. Staccato terimi 
İtalyanca ‘ayırmak’ anlamına gelen staccare 
sözcüğünden gelir. Bu terimin kısaltılmış ya-
zılışı stacc.’ tır. Staccato, kısa kısa-kesik ke-
sik çalma demektir (Uçan, 2005:110). 

Bu teknikte sesler kısa ve keskin olarak ayrı-
lır. Yay telden kaldırılmaz. 
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Resim 9

Spiccato ( Sipikato ) Tekniği 

Kelimenin kökeni İtalyancadır. “ Hafif vuruş, 
hafif darbe anlamına gelir. Yayı teller üzerine 
hafif vuruşlar halinde düşürerek elde edilir. 

Sipikato tekniğinde üretilen ses ve bu üretilen 
sesin karakteri martele hareketini andırmak-
tadır. Ancak sipikato’ nun genel karakteri ya-
yın her bir notada telin üzerine inip kalkma-
sıdır.(Ulucan,2005, Aktaran, Akpınar, 2012: 
482 ).

Sautillé ( Satile ) Tekniği 

Bu teknik Spikato tekniğinin aynısıdır tek 
fark Spikatodaki gibi yayı kaldırma veya in-
dirme gibi bir durum söz konusu değildir. En 
iyi çalım yayın orta bölümde elde edilir.

 Zıplama ve yay çubuğunda esneme özellikle-
ri üzerinde durulur. Genellikle sağ el teknik-
lerini çalıştırmayı hedeflemekte, dolayısıyla 
sol elde zorlayıcı pozisyon değişiklikleri ge-
nelde bulunmamaktadır (Görsev, 2015: 117).

Ricochet ( Rikoşe ) Tekniği 

Fransızcada taşı sıçratmak anlamında da 
kullanılan bu sözcük, önemli bir yay sıçrat-
ma tekniğidir. Sieb’e (2008) göre, yayın tele 

hafifçe vurmasıyla, yay iki ya da belki daha 
fazla, hızlı ya da yavaş (ki bu, sağ elin işaret 
parmağı tarafından yaya verilen baskıya göre 
değişir) zıplatılabilir. İki ya da daha çok tel-
de de yapılabilir. Biricik’e (1998) göre de bu 
teknik, yay çubuğunun doğal sıçrayışlarından 
oluşan bir harekettir. Kol ile yapılan tel deği-
şikliği de sıçramaya yardım eder. Yayın daha 
iyi sıçraması için bütün kılların tele temasının 
sağlanması ve yay çubuğunun köprüye doğru 
döndürülmesi gerekmektedir. Örnekler: Tek 
tel: Bazzini Ronde des Lutins; Tchaikovsky 
Valse Scherzo; 4 tel: Paganini - Caprice No:1; 
Mendelssohn Konçerto, 1. Bölüm, 34-50. Öl-
çüler (Sieb, 2008).

Pizzicato ( Pisikato ) Tekniği 

Bu teknikte yay kullanılmaz. Sağ el işaret 
parmağı ile telin çekilmesiyle elde edilen ses-
tir. Yay yerine parmak ile teli çekme ile elde 
edilir. 

Pizzicato (parmakla çalmak), normalde sağ 
elin işaret parmağıyla teli çekerek yapılır 
ve “pizz” kısaltmasıyla gösterilir. Fakat sağ 
el meşgul ise (virtüöz etki için) sol el kulla-
nılarak da çalınabilir. Bu durum “+” işareti 
ile gösterilir. Hareketin hızına ve teli çekme 
açısına göre farklı efektler elde edilebilir. Ek 
olarak bazı çalıcılar hızlı pizzicato yapmak 
için sağ elin iki parmağını birden kullanırlar. 
Yaylı çalgıların tuşesine teli çarptırarak yapı-
lan bir diğer pizzicato biçimi ise Béla Bartók 
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tarafından belirginleştirilmiştir (Çuhadar, 
2009; 128).

Resim 10

Vurma (Slap Stroke) Tekniği 

Dipte ya da bazen uçta sesi belirginleştirerek, 
yayı dik ve hızlı bir şekilde kullanarak teli yay 
ile tokatlayarak (ya da tele çarparak) çalma 
şeklidir. Bu yay biçimi dipte ve uçta yapılabi-
lir. Aksi halde sonuç, ricochet gibi zıplamaya 
dönüşebilir. Örnekler: Saint-Saëns si minör 
3. Konçerto, 3. bölüm ısırtmalı ve tokatlama-
lı; Lalo – İspanyol Senfonisi giriş 1. bölüm; 
Brahms - Konçerto, 1. bölüm (açılış solo, 12. 
ve 13. notalar ve açılış solo (74.ölçü ve 1. 
solo); Wieniawski Re minör Konçerto 1. Bö-
lüm- üst si bemol (Sieb, 2008).

SONUÇ

Viyola çalmada kullanılan çalma ve süsleme 
teknikleri, keman çalmada kullanılan çalma ve 
süsleme teknikleri ile aynıdır. Çalma teknikle-
ri ve süsleme tekniklerinin doğru uygulanması 
etüt ve eserlerdeki yorumu güçlendirmektedir. 
Viyola çalmada kullanılan birçok çalma ve 
süsleme tekniği vardır. Bu araştırmada bu tek-
nikler açıklanmaya çalışılmıştır.
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EXTENDED ABSTRACT 

The history of viola has come to be day-to-day by going through some changes as it is in other 
string instruments. The archeological remains of ancient Indian civilization and the stringy re-
eds that emerged in Central Asia have spread to Europe, the commercial and cultural interaction 
destination. Within the Renaissance and Baroque periods, the viol family begins to expand and 
develop. Viola, braccio and viola, which are divided into two groups as gamba and viola, have 
begun to receive similar names due to minor changes in different countries under the influence 
of instrument producers. Instruments called Viol; They are instruments of varying sizes and 
numbers of strings. According to the thickness and differences of the sounds they produce, 
today’s violins have developed from the forms called bass, tenor, alto and soprano viol (Viola 
di braccio). Nowadays, viola is sometimes fuller and warmer and sometimes has a neutral and 
voluminous texture when compared with violin. Viola is also almost 1/7 larger instrument than 
the violin. Viola has always been an necesery part of orchestra, chamber and string quartets gro-
ups. But today the Viola repertoire is not as As much as violin or cello as a singing voice. The 
reason for this is that there were very few virtioz violists years ago. The physical criteria of the 
viola are more variable than the violin. Viola measures may vary from 39-43cm. The names that 
Viola received during the history are as follows, (Viola da Gamba, Lyra Viola, Viola Bastarda, 
Viola Di Bordone, Pardessus De Viola, Viola Pomposa, Viola Alto Viyoletta,Viola D’ Amore). 
Beginning in the mid 18th century, other Violas were slowly getting tangle from the music 
world, a little bigger than today’s Viola. Viola, which had completed its development, had the 
general belief that it could not be a solo instrument since the 18th century, but was a musical ins-
trument in the shadow of the violin, completing harmonies in the orchestra and chamber music 
groups. Due to the fact that violin had a similar techniques as violin, violinists easily could play 
viola parts, viola training and repertoire development was restricted. Ornamental play is very 
important in interpretation. It allows the listener to enjoy the work he listens to. There are many 
ornamental playing techniques in the viola. The ornamental playing techniques vary according 
to the period characteristics of the work, the style of composing. It has the same characteristics 
as violin in viola playing techniques and ornamentation techniques. Viola is one of the instru-
ments that have developed many playing and ornamentation techniques since its appearance. 
Playing techniques in the viola: Flageolet technique, glissondo technique, vibrato technique, 
chord technique, double steps playing technique; Ornament techniques in viola: appogiatur 
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technique, acciaccatura technique, groupetto technique, mordant technique, trillo technique; 
The bow techniques used in the viola are; Legato technique, detache technique, fouette techni-
que, portato technique, martel technique, staccato technique, spiccato technique, sautillé tech-
nique, ricochet technique, pizzicato technique , slap stroke technique. This article considers two 
goals. The first is to examine and classify right and left hand techniques used in viola training. 
The other goal of the paper is to examine modern playing techniques. In the execution of this 
research literature survey and descriptive state analysis technique were used. The information 
obtained from records and literature review was used as material. The information (data) used 
was obtained by documentary source scanning, analysis technique. In the execution of this re-
search literature survey and descriptive state analysis technique were used. The tuning system 
has reached the conclusion that five more voices are heard from the violin, the thickest voice is 
the Do sound and is tuned as Do-Sol-Re-La, and the playing techniques and the ornamentation 
techniques are correctly applied and interpreted. The results of the research show that there are 
many playing and adornment techniques used in viola playing and the same playing and orna-
mentation techniques used in violin playing. Chamber music, quartet groups are necessary, a 
violin of viola repertoire, ıt is not as wide as a singing, which is why the advanced solo violas 
today are very few; The physical criteria of the viola are more variable then the violin. Viola 
measures may vary from 29-43cm. 
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KAYNAĞINDAN “…YARIŞMALARINA” TÜRKÜLERİN KÜLTÜR 
BAĞLAMLARI (1)

CULTURAL CONTEXTS OF THE FOLK SONG FROM ITS ORIGIN TO 
“... COMPETITIONS”

Can KARAHAN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Müzikoloji Bölümü, Samsun / Türkiye

Öz: Sesleyenin içinden gelen ve dinleyenin içi-
ne işleyen türkünün paylaşıldığı ortamların, hem 
sesleyen, hem dinleyen, hem de türkü bakımın-
dan ortak yaşam alanları olduğu söylenebilir. 
Kültürün var kıldığı ve doğal olarak kendinin de 
var kılındığı bu ortak yaşam alanlarında yaşamın 
örüntüsü türküde dokunmaktadır. Denilebilir ki, 
insanın yaşamışlığını doğaya bir avaz olarak an-
latışının biçimidir, türkü. Ana karnında, ana ku-
cağında ve toprak ananın bağrında o hep yanın-
dadır. Türkü ve insanın birbirine eşliği, yoldaşlığı 
ve arkadaşlığına dair belli yönler bu çalışmanın 
konusunu oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kültür, Anonim, Türkü, Ge-
lenek, Değişen Gelenek

Abstract: It could be said that the places where 
the folk song which is inspired by its singer and 
penetrates into its listener is shared are common 
areas of life for the singer, the listener and the folk 
song itself. In these common areas of life, which 
the folk song makes existent and where the folk 
song itself exists, the pattern of life is woven wit-
hin the folk song. It could also be said that the 
folk song is a form of man’s expression in cry of 
his experience of life. It is always near the man, 
whether in his mother’s womb, in his mother’s 
lap or in the bosom of the mother earth.

Key Words: Culture, Anonym, Folk Song, Tradi-
tion, Changing Tradition 
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GİRİŞ

Çevresiyle kaçınılmaz bir ilişki durumu söz 
konusun olan insan, onu hem etkilemekte on-
dan hem de etkilenmektedir. Etkileme ve etki-
lenme birbirinden bağımsız olgular değildir. 
Bu süreçlerin gerçekleşebilmesi bakımından 
belli aracılar ve bu aracıların kullanımı söz 
konusudur. Duyu organlarımız aracılığıyla 
çevremizden edindiklerimiz, beynimizin belli 
nitelikleri aracılığıyla, belli amaçlar için kul-
lanılmak üzere depolanmaktadır. Farklı kül-
türlere ait insanların bilgi depolama biçimleri 
ortak özellik sergilemekle birlikte, depolanan 
bilginin niteliği farklılık arz edebilmektedir. 
Görme, işitme, koklama, tatma ve dokunma 
olarak adlandırılan ve yalnız insana dair ol-
mayan bilgi edinmenin aracısı olarak nitele-
nebilecek olan bu duyusal özellikler; yalnız 
insanda, farklı doğal çevrelerde farklı kültür-
leri, uygarlık ve medeniyetleri yeşertebilme 
becerisi için aracılık etmektedir. Tuaregler, 
Eskimolar, Pigmeler ve nicelerinin aynı du-
yusal özellikleri, farklı kültürleri meydana 
getirebilme konusunda aracı kıldıklarının 
göstergesi yine kendi topluluk adlarında be-
lirmektedir. Bu adlandırmalar hem bir toplu-
luğun kültürünü hem de o kültürü var eden ve 
o kültür içerisinde varlık bulan bireyi işaret 
edebilmektedir. Dilden dile söyleyişler fark-
lılık gösterse de Tuareg, Eskimo ve Pigme 
diyebilmek için de bu duyusal özelliklerden 
biri olan öncelikle işitme elzem değil midir? 
İşitmek eylemi “ses” ve onu algılama özelliği 

sergileyen uzuvlar, aracılar olmaksızın tasav-
vur edilebilir mi? İşitilenin anlamlandırılması 
ve işitilene toplumsal bir uzlaşı neticesinde 
anlamlar yüklenmesi, o topluluğu topluluk kı-
lan, kültürün en önemli dayanak noktası olan, 
ortak bir dilin oluşturulabilmesi bakımından 
bir olmazsa olmaz değil midir? Tuareg, Es-
kimo ve Pigme adlarını oluşturan harflerin 
kelimeleri, kelimelerin cümleleri, cümlelerin 
çeşitli niteliklerde metinleri vücuda getire-
rek görünür kıldığı; o harflere içkin seslerin 
de görünür olana işitilir olma özelliği yükle-
diği söylenebilir. Kültürü var etmede en bas-
kın unsurlardan biri olarak bilinen dil, “yazı” 
olarak “yazılı kültürü”, “söz” olarak “sözlü 
kültürü” belirlemektedir. Neticede sözlü veya 
yazılı niteliğe bürünse de “dil”, kültürün ve 
insana dair değerlerin tümü için bir payda an-
lamı taşırken, bu anlam, ona “ses” bir payda 
kılınmaksızın yakıştırılabilir mi? Diğer canlı-
lar nazarında da varlık bulmakla birlikte, söz-
lü veya yazılı kültürün paydası durumundaki 
dil olgusunun, ses olgusuyla ilişkisi “eşeyli” 
olarak nitelendirilebilir. Her iki olgunun var-
lık bulabilmesi için bu nitelikte bir ilişkinin 
kaçınılmazlığı söz konusudur.

Ses ve dil olgularının sergilediği eşeyli ilişki 
biçimini, edebiyat ve müzik gibi insana dair 
son derece değerli kültür alanlarından ayrı 
tasavvur edebilmek olası görünmemektedir. 
Yazılı veya sözlü ayrımı olmaksızın, edebi 
yapıların ses ve dil olgularıyla eşeyli ilişkisi; 
mayası ses olan, ayrıca kendi başına evren-
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sel bir “dil” anlamı da yüklenen müzik olgu-
sundan koparılamaz durmaktadır. Aynı dil ve 
kültüre sahip olmayan Tuaregler, Eskimolar, 
Pigmeler ve nicelerinin sahip oldukları kül-
türlerine dair ne varsa ses ile ilişkilendirme-
miş olmaları olası görünmemektedir. Bu ve 
diğer kültürlerin yaşadıkları doğal ortamların 
seslerinin dillerine, müziklerine; kokularının 
aşlarına, tenlerine; coğrafi yapının yaşam 
alanları ve yaşamı idame ettirebilmek için 
kullandıkları aracılara nakşolmaması söz ko-
nusu dahi edilemez. Kültürden kültüre hayli 
çeşitlilik arz eden ses olgusu her şeyin farklı 
frekanslarda titreştiği evrene içkin bir durum 
arz eder. Evrenin, mürekkebi ses olan kalem 
ile resmedildiği ve kendinde her şeyin titreş-
tiği onun kendi türküsünü çığırdığı bu bağ-
lamda tasavvur edilebilir.

ARAŞTIRMANIN AMACI

Araştırmanın amacı, türkünün doğma ve top-
lumun bir parçası olarak varlığını devam et-
tirme sürecinde zaman, mekân vb. temel et-
kenlerle değişimi sürecini, geçmiş ile bugün 
bağlamlı değerlendirmektir.

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI

Türkünün yakıldığı kültür ortamlarının nite-
likleri, türkünün bu ortamları ve bu ortamla-
rın türküyü var kılma süreçleri; dut ağacının 
âşıkların elinde bağlamaya, dilinde türküye, 
gönlünde aşka dönüşmesi ve bu sürecin gü-
nümüz bağlamlı değerlendirilmesi, araştır-
manın kapsamı olarak sunulabilir.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Araştırma tarama modelinde betimsel bir ça-
lışmadır. Tarama modelleri, geçmişte ya da 
halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle 
betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşım-
larıdır ve araştırmaya konu olan olay, birey 
ya da nesne, kendi koşulları içinde ve var 
olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır (Karasar, 
2003: 77).

Araştırmaya kaynak taraması yapılarak baş-
lanmış kültür, anonim, halk türküsü, gelenek, 
değişen gelenek gibi olgular kapsamındaki 
çeşitli kaynaklar incelenmiştir. Ulaşılan bu 
kaynaklardaki bu olgular çalışma kapsamın-
da bağlamlı ele alınmıştır. 

ARAŞTIRMANIN KISITLARI

Araştırma da belli olgular bağlamlı irdelenen 
türküler “dut yemedim”, “dut ağacı”, “dut fi-
danı” motifini bulundurmaktadır. Bu araştır-
ma, alan araştırması olmaması münasebetiyle 
Türkiye Radyo ve Televizyonu Türk Halk 
Müziği Arşivi’ne derlenerek kaydedilmiş bu-
lunan ilgili türkü notaları üzerinden gerçek-
leştirilmiştir. Bu bakımdan, araştırma adı ge-
çen kurum arşivinde kayıtlı örneklerle sınırlı 
tutulmuştur.  

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ

Kaynağından günümüzdeki çeşitli yarışma 
programlarına kadar türkülerin kültür bağ-
lamları nelerdir? 
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KURAMSAL ÇERÇEVE

“Kültürle ilgili kapsamlı ilk tanımlamanın İngi-
liz Antropolog Tylor’a ait olduğu söylenebilir. 
O, kültürü ‘kişinin, toplumun bir üyesi olarak 
kazandığı bilgi, inanç, sanat, hukuk, âdet, gele-
nek, alışkanlık ve yeteneklerin bütünü’ şeklinde 
tanımlamıştır” (Haviland, 2008:103). “Sosyal 
bilimlerde kültür, insan toplumunda biyolojik 
olarak değil toplumsal araçlarla aktarılıp iletilen 
her şeyi anlatır” ifadesi Marshall’ın kültüre ba-
kışını yansıtmaktadır (Marshall, 1999:442). Bi-
yopsikososyal varlık olarak nitelendirilen insan, 
tarihsel süreç içerisinde yaşadığı çevreyle bir-
likte değiştiği ve aynı şekilde bu değişimin de 
bir öznesi durumuna evrildiği belirtilebilir. Bu 
bağlamda, sosyal ve doğal olarak kültürel olan 
bu canlının var kıldığı ve kendini de insan kılan 
kültür ortamı bu değişimlerden etkilenmektedir. 
Onun var kıldığı kültürün birer yansıması olan 
ve kültürel nitelik sergileyen türkülerin kültüre 
dair sunulan yaklaşımlar nazarında ne anlam 
ifade ettiği konusu üzerinde durulmayı gerek-
tirmektedir.    

BULGULAR

Türkü, halk müziği türünün revaçta bir tipi 
olarak nitelenebilir. Onun, insanın diline düş-
mesi, bir avaz olarak doğması, kulaktan kula-
ğa aktarılarak yaşamını idamesi ve tıpkı diğer 
canlılar gibi benzerleri aracılığıyla doğada ve 
barındığı kültürün belleğinde daim kalması; 
döngüsel nitelikli bir rotanın varlığını hisset-
tirmektedir. Doğal ve doğadan olan bu olgu-

nun yaşam hikâyesi yine doğadan örnekler 
aracılığıyla betimlenebilir.

“İpek böceğinin “yaşam öyküsünü” herkes 
bilir. Başlangıçta ipek böceği sıfır serma-
yeli bir şirket gibidir. Zaman içinde çalışıp 
çabalayarak kozasını örer ve böylelikle bir 
artık üretmiş olur. Koza tamamlandığında, 
ipek böceği gücül anlamda ölür ve bir ke-
lebek olarak yeniden dünyaya gelir. Kozayı 
tamamladığında artık bir amaç ve hedefi kal-
mayan ipek böceği için kelebek olmak güzel 
bir sondur. Bu ölümün uçma ve özgürlük şek-
linde gelmesi ise doğanın bir cilvesidir. İpek 
böceği bir artık ürettiğinin bilincinde değildir 
(çünkü kendisi sonunda bir artığa dönüşmek-
tedir). Şöyle ki: ipek böceği ürettiği kozayı 
satamaz. İşleyemez. Öyleyse bir kazanca dö-
nüştüremez. Bunu ancak bir başka varlık yani 
insan yapabilir. Bu artığın (bu bağlamda) ölü 
değil yaşayan ve yaşatan bir artık olduğu söy-
lenebilir. Çünkü ipek böceği yüzyıllardır in-
sanları yaşatan, doyuran hatta zengin eden bir 
küçük hayvancıktır. İpek kumaşın eskimesi, 
insanın ipek böceğine olan ihtiyacını sonsuza 
dek sürdürebilecek bir olgudur.

Burada, potlaçla doğa arasında ilginç ilişkiler 
kurabilmek mümkündür. Çünkü onun doğaya 
en yakın yaşam biçimi olduğu söylenebilir. 
Bu yakınlık potlaçtaki alış-veriş düzeniyle il-
gilidir. Örneğin dut ağacı, ipek böceğine yap-
rağını vermektedir. Bunun karşılığında böcek 
ağaca koza hediye etmektedir. Ancak bu “alış 
veriş” ne dut ağacının ne de böceğin işine 
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yaramamaktadır. Bu anlamsız bir artıktır. 
Bunun anlamlı olabilmesi için insan tarafın-
dan işlenerek yararlı hale getirilmesi gerek-
mektedir. Öyleyse doğanın tek başına ya da 
insan aracılığıyla artık üretmesinin bir anla-
mı olamaz. Bir anlama sahip olabilmesi için 
artığın işlenerek artı-değer haline getirilmesi 
gerekmektedir. Bir başka deyişle artık doğal 
olabilir, ancak artı-değer kültürel bir olaydır. 
Çünkü doğada artık vardır ama artı-değer 
yoktur. Artığın, artı-değere dönüşmesini sağ-
layan varlık insandır. Öyleyse kültür denilen 
şeyin bir anlamda artığın, (bu doğal olarak 
Marksist anlamda bir dönüşüm değildir) artı-
değere dönüşmesiyle başlamış olduğu söyle-
nilebilir. Artı değer öncesi dönemlerin henüz 
doğadan tamamıyla kurtulunamamış, öyley-
se “kültürel olanın” henüz belirgin olmadığı 
dönemler oldukları söylenebilir. Burada sözü 
edilen artı-değerin sanayileşmiş kapitalizm 
dönemine özgü Marksist artı değerle uzaktan 
bir ilişkisi vardır. Bunu artı değerin sıfır nok-
tası olarak kabul etmek belki daha doğru olur.

Verme-kabul etme-iade etme kendi başına 
anlamsız bir süreçtir. Çünkü böyle bir düzen-
de insanlar ele geçirdikleri artığı toplu halde 
yok ederek yine başlangıç noktasına dönmek-
tedirler. Bir başka deyişle bu, doğanın taklit 
edildiği bir kısır döngüdür. Çünkü doğa kendi 
başına değişip dönüşüme uğramayan bir şey-
dir. Ancak dış ve iç etkenler onun dönüşmesi-
ni ve değişmesini sağlayabilir. Armağan top-
lumu insanı, en azından başlangıçta, doğanın 

bu düzenini taklit eden insandır. Doğada her 
şey yok edilmekte ya da yok olmakta sonra 
her şey yeni baştan başlamaktadır (cyclique)” 
(Adanır, 2004: 535–536).

Doğaya artı-değer üretmek amacıyla bıra-
kılmayan ipek böceğinin kozası ve insanın 
türküsü için de “artık”, bu bağlamda, ortak 
payda anlamı taşımaktadır. Türkünün barın-
dırması öngörülen niteliklerinden biri olarak 
belirtilen anonim olma durumunun, üretenin 
bilinmeyişine yaptığı vurgu; dile, “mal sahi-
bi, mülk sahibi hani bunun ilk sahibi?” sözce-
sini düşürmektedir. “Sahibi” veya burada ki 
anlamıyla “üreteni” bilinmeyen türkünün bu 
niteliği, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun “Türkü-
ler Dolusu” adlı şiirindeki dizelerde de konu 
edilmektedir;  

TÜRKÜLER DOLUSU

…

“Ah bu türküler, köy türküleri  
Ne düzeni belli, ne yazanı  
Altlarında imza yok ama   
İçlerinde yürek var  
Cennet misali sevişen  
Cehennemler gibi dövüşen  
Bir çocuk gibi gülüp  
Mağaralar gibi inleyen  
Nasıl unutur nasıl  
Ömründe bir kez olsun  
Halk türküsü dinleyen” (Eyüpoğlu, 1995: 
139-140)
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İki olgunun doğaya bırakılışlarında bir farklı-
lık bulunmaktadır. Koza, içinden gelinen; tür-
kü, içten gelendir. Tırtıla besin kaynağı sağla-
yan dut ağacının, türkünün de besin ve doğal 
olarak esin kaynaklarından biri olduğu, ko-
nuya dair örnekler nazarında ileri sürülebilir. 
Birbirlerine hem yakın, hem de uzak konum 
oluşturan güzergâhta yer alan Azerbaycan, 
Erzincan, Kayseri, Afyon, Denizli, Tekirdağ 
ve Edirne gibi kültür bölgelerinde doğaya 

bırakılan ve koza gibi derlenerek artı-değere 
dönüştürülen söz konusu yedi türkünün ilmek 
ilmek dokunmasında; “dut ağacı” sözcesi, 
koza gibi iş görmektedir. Belirtilen örnekle-
rin söz kısımlarını oluşturan ilk dörtlüklerin 
ayak beyitlerinde (ilk iki mısra/dize/satır) bu 
sözce ve türevlerini görmek olanaklıdır. Söze 
dair bu niteliği kendinde barındıran örnekle-
rin aşağıda sunulanlarla sınırlı olmadığı da 
hatırlatılması gereken bir ayrıntıdır. 

TÜRKÜNÜN  
YÖRESİ

TRT  
REPERTUAR NO İLK DÖRTLÜKLER KAFİYE 

DÜZENİ
SÖZÜN  

ÖLÇÜMÜ

Azerbaycan 03260

Dut ağacı boyunca
Dut yemedim doyunca
Yâri helvette gördüm
Danışmadım doyunca

a
a
b
a

7’li hece ölçüsü

Erzincan 04097

Dut ağacı boyunca
Dut yemedim doyunca
Ağzım dilim kurudu
Dut yemedim doyunca

a
a
b
a

7’li hece ölçüsü

Kayseri (Pazarören) 02713

Dut ağacı dut verir
Yaprağını gıt verir
Bu gençlikte yar sevmek
Güzellere dat verir

a
a
b
a

7’li hece ölçüsü

Afyon (Sincanlı) 02927

Dut ağacı dut verir
Yaprağını gıt verir
Bu gençlikte yar sevmek
Güzellere dat verir

a
a
b
a

7’li hece ölçüsü

Denizli (Acıpayam) 02493

Dut ağacı dut verir
Yaprağını gıt verir
Oğlan gücük gız büyük 
Sarılması dat verir

a
a
b
a

7’li hece ölçüsü

Tekirdağ (Malkara) 03903

Dut yedim duttu beni
Tuttu uyuttu beni
Ne hayırsız yar imiş
Gitti unuttu beni

a
a
b
a

7’li hece ölçüsü

Edirne (Keşan) 01290

Dut fidanı boyunca 
Dut yemedim doyunca
Ağzın dilin kurusun
Yar demedim doyunca

a
a
b
a

7’li hece ölçüsü
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İpek böceği kozaları için ilk bakışta “bir ka-
lıptan çıkma ürünler” nitelemesi yapılabilir. 
Çünkü bilindiği ve görüldüğü kadarıyla da 
aynı biçim ve doku özelliğini sergilemekte-
dirler. Genel itibarıyla belli bir rutine sahip 
köy ve kıra dair gündelik yaşamı, yine belli 
kalıplar nazarında sergileyen ve doğaya bıra-
kılma yönüyle de yansılayan (sessel ve sözel 
bir harman olan) türkü, koza ile anıştırmalı 
bir ilişkiye sahiptir. Kozadan elde edilen ip-
liğin dokunduktan sonra ki halleri, “dut ye-
medim”, “dut ağacı”, “dut fidanı”  motifle-
rinden türeyen dizelerde de yankı bulmak-
tadır. Bir hâlden diğerine geçiş için gerekli 
kod veya kodların bir çırpıda işe koşulduğu; 
ses ve sözün birlikte karıldığı bir bağlam ve 
olgu olarak da nitelendirilebilir türkü. Koza 
ve dönüştüğü ipliğin tek tipliği, dokunduğu 
kültür veya kültürlerin dokusunda çeşitliliğe 
bürünmektedir. Belirtilen dörtlüklerin birlikte 
dokunduğu ezgilerin, çizgisel ve ritimsel ba-
kımdan çeşitliliği doğal olarak bu bağlamla 
ilintilendirilebilir. Ayrıca, türkünün ham mad-
desi olan ezgi ve söze dair unsurların, farklı 
bütünlüklerin ortaya çıkarılmasında ortaklaşa 
kullanıma tabi tutuldukları da gelenekle sabit 
bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Söz konusu örneklere dair ayrıntılar nazarın-
da dillendirilen ilişkinin gerçekleştiği bağlam 
için öne çıkan unsurun özellikle “söz” olduğu 
görülmektedir. Halk masallarında “maymun-
cuk motifler” dediğimiz (yani, her masala 
uyan) şeylerin karşılığı halk türkülerinde, 

manilerde, hatta âşıkların şiir yaratmalarında, 
bir kelime ile “halk şiiri”nde, bir takım “ka-
lıp dizeler” vardır ki çeşitli metinlerde uygun 
yerlere yerleştirilebilir; sözlü şiir geleneğinin 
dağarında hazır gereçlerdir bunlar (Boratav, 
2000:214). Sunulan yedi örnek türkünün söz-
lerinde “maymuncuk motif ve kalıp dize” 
olarak nitelendirilen bu unsurlar kendilerini 
aşikâr etmektedir. Bu sözcelerden “hane” ye 
(dörtlük), haneden de “katar”a (dörtlüklerin 
tümü) varıldığı; tabiri caiz ise, koca katarın 
suyu o sözceden yudumladığı söylenebilir. 

“Maymuncuk motif” olarak nitelendirilen un-
surun deyim yerinde ise, “maymuncuk hane 
veya dörtlük” biçimine dönüştüğü örnekler 
de bulunmaktadır. Erzurum-Bayburt yöre-
lerinde Faruk Kaleli, Urfa yöresinde Hafız 
Nuri Başaran’dan anonim olarak alınan iki 
dörtlüğün, belirtilen ibareyi karşıladığı düşü-
nülmektedir.

(Erzurum-Bayburt)

“Giderim ben de ben de  

Bir ayvam kaldı sende 

Ayva gibi sarardım

Din iman yok mu sende” 

(Urfa)

“Giderem ben de ben de

Bir ayvam kaldı sende

Ayva gibi sarardım



23

UHMAD
www.uhmadergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜZİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
Ocak – Şubat – Mart – Nisan Yıl: 2017 Sayı: 09 Kış İlkbahar Dönemi

International Refereed Journal of Music Researches
January - February - March - April Year: 2017 Issue: 09 Winter Spring 

ID:89 K:154
ISSN 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
Marka Patent - Trademark Patent 

2015/04090  

Din iman yok mu sende” (Özbek, 1991: 71)

Belirtilen uygulamaya dair nitelikte örnek-
leri hem çoğaltmak, hem de müzik bağlamı 
içersinde de bulmak olasıdır. Söz unsurunda 
boy gösteren maymuncuk motifler, birlikte 
karıldığı ezgi unsurunu da şekillendirmekte 
veya onun şeklini almaktadır. Ezgi çekirdeği 
veya kalıp ezgi olarak anılan ve bir şekilde 
maymuncuk motif gibi iş gören bu olgunun 
kökünü geleneğe saldığı bilinmektedir. Nida 
Tüfekçi’nin aktardığı anlatı, yukarıda dillen-
dirilen bilgileri destekler niteliktedir;   

“Kangallı âşık Muhlis Akarsu ile bir gün mu-
habbet ediyor, saz çalıyor, türkü söylüyorduk. 
‘Bunca Çektiklerim Senin Yüzünden’ sözleri 
ile başlayan bir koşma okudu. Ben de sazım-
la kendisine katıldım. Parçanın sonuna kadar, 
hiç şaşırmadan, falso yapmadan rahatlıkla 
çalabildim. Bu olmayacak bir şey idi. Zira 
insan yeni duyduğu bir türküyü, nasıl olurda 
bu derece uyumlu ve doğru icra edebilirdi. 
Zihnimden geçen bu düşünceler içinde iken, 
sözü edilen ezgiyi başka sözlerle bildiğimi 
hatırladım. Bu ezgi Veysel’in “Kara Toprağı” 
söylediği ezgi idi. Ben âşığa sorular yönelt-
meye başladım. Konuşma aynen şöyle idi. 
(Bu konuşmayı kasete aldım)

N. Tüfekçi: Âşık Akarsu; şimdi bu çaldığın 
parça, bana bir başkasının çalıp söylediği bir 
türküyü hatırlattı. E…yani sen bunu yapmak-
la bir hata mı ediyorsun diye düşündüm kendi 
kendime.

M. Akarsu: Hocam, değil. Bizde buna ayak 
derler ve biz bu ayağa çeşitli konulardaki söz-
leri işleriz. Aynı havayla sözler söyleriz, eski-
den beri de bu böyledir. 

N. Tüfekçi: Yani bu ayakla herhangi bir deyiş 
söyleyebilir misiniz?

M. Akarsu: Tabii daha başka şey de söyleriz.

N. Tüfekçi: Diyelim ki bu deyiş senindi. Eski 
yaşamış bir âşığın deyişini de söyleyebilir 
misiniz?

M. Akarsu: Tabii onu da söyleriz aynı ayak-
la.

Âşık Akarsu bir başka ezgi daha çaldı. Ben bu 
ezgiyi de biliyordum. Parçayı Kangal’ın Mi-
nare köyünden İbrahim Dede’den öğrendiği-
ni, şah beyitte adı geçen Müslimî’nin İbrahim 
Dede’nin babası olduğunu söyledi. Bu ezgi 
ile Erzincanlı âşık Davut Sularî’de bir deyiş 
okumuştu. Âşıklarla yaptığım çalışmalarda 
bir başka şey daha tespit ettim. Şarkışlalı Ali 
İzzet Özkan, ‘Sökün Ayı Geldi, Çiğdemler 
Bitti’ sözleri ile başlayan bir koşmayı, uzun 
hava biçiminde okumuştu. Bunu daha sonra, 
Neriman Altındağ Tüfekçi repertuarına aldı 
ve uzun yıllar radyoda okudu. Söz konusu 
uzun hava ezgisi, Akdağmadeni’nde gelin 
ağlatma havası olarak davul zurna ile çalı-
nır. Bilindiği gibi Akdağmadeni ile Şarkışla 
komşu iki ilçedir. Ali İzzet’in köyü Hüyük 
ise Akdağmadeni’ne 15-20 km uzaklıktadır” 
(Aktaran; Turhan, 1992: 233-234).



24

UHMAD
www.uhmadergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜZİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
Ocak – Şubat – Mart – Nisan Yıl: 2017 Sayı: 09 Kış İlkbahar Dönemi

International Refereed Journal of Music Researches
January - February - March - April Year: 2017 Issue: 09 Winter Spring 

ID:89 K:154
ISSN 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
Marka Patent - Trademark Patent 

2015/04090  

Süleyman Şenel’in “Türk Halk Musikisinde 
Uzun Hava Tanımları ve Bu Tanımlar Etra-
fında Ortaya Çıkan Problemler” başlıklı ma-
kalesinde dipnot olarak Adnan Saygun’dan 
aktardığı bilgiler, konunun bir yönünü daha 
ortaya koymaktadır;

“Türk Halk Müziğinin elastik ve değişmez 
karakterinden dolayı konuşur gibi söylenen 
yani uzun hava formlu (parlando) melodi-
ler, derhal ölçülü, tempolu (tempo guisto) 
hale dönüştürülebilirler. Böylece söz ve tarz 
uyuşmazlığına rağmen, uzun hava formlu 
melodileri, bazen oyun melodileri olarak da 
söylenebilir. Örneğin, A türküsü bir türkücü 
tarafından ninni olarak adlandırılmışken, bir 
diğer köylü bunu oyun melodisi olarak adlan-
dırmakta bir sakınca görmez. B türküsü ise 
aynı melodinin bir çeşitlemesidir. Oysa bu 
melodi ne bir ninni, ne de bir danstır. Aslında 
o bir ağıttır” (Aktaran; Turhan, 1992: 71) .

Bir türkünün zamanı imleyişi aşikâr edildi-
ği kültür ortamıyla ilişkili olmakla birlikte, 
onun benzer kültür ortamlarında matbu bir 
şekilde yineleneceği bakımından verilen bir 
güvencenin geçerliği; kozadan alınan ipli-
ğin başına gelecek olanın kestirilebilirliğiyle 
eş tutulabilir. Kaldı ki, Béla Bartók’un Türk 
halk müziği üzerine yaptığı araştırmanın bir 
kısmında, güfte ve ezgi arasındaki dile geti-
rilen birlikteliklerin gerçekleşme niteliği üze-
rine değerlendirmesini, olasılık bildiren bir 
ifadeyle aktardığı görülmektedir; 

“Ana soru, her ezginin kendine göre bir güf-
tesi mi bulunduğu, yoksa güfteler ile ezgile-
rin vezin düzeninin sınırları içinde birbirleri-
nin yerine geçebilecek yapıda mı olduğudur. 
Yağmur duası türkülerinin elbette yağmur 
duası güfteleri olması gerekir. Malzemenin 
bütününü ele aldığımızda, yapıları birbirine 
benzer çok sayıda ezginin bir araya geldiği sı-
nıflardaki ezgilerin her birinin özel bir güftesi 
olmaması, bir başka deyişle, güfteler ile ez-
gilerin düpedüz birbirlerinin yerine kullanıla-
bilmesi daha muhtemel görünüyor” (Bartók, 
1991: 195). 

Pertev Naili Boratav’ın konu bağlamındaki 
saptamaları son derece açıklayıcıdır. “Des-
tansı nazımdan düzenli biçimlere dönüşüm, 
bentlerin eşit sayıda dizelere bölünmesiy-
le gerçekleşmiştir. Bu bölünmeyi sağlayan 
da, tutarlı bir sıra gözeterek uyak kullanma 
kuralının kabul edilmesidir; böyle bir kura-
lın yerleşmesi ise şüphesiz şiirin koşulduğu 
eski işlerden (bu arada destan anlatma işin-
den) farklı yeni bir takım işlere ve dolayısıyla 
eskilerinden farklı ezgilere koşulmasının bir 
sonucu olmuştur” (Boratav, 2000: 213). Be-
lirtilenler nazarında; nazımın zaman içinde 
aldığı biçimin ezgiden ayrık olmadığı ve her 
iki unsurunda birbirlerini belirledikleri, etki-
ledikleri ve biçimlendirdikleri kanısı olağan 
görünmektedir.     

Türkünün, matbu olarak kayda geçmesinin, 
belirtilen kültür ortamlarında onu seslendiren 
ve dinleyen bakımından hiçbir bağlayıcılığı 



25

UHMAD
www.uhmadergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜZİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
Ocak – Şubat – Mart – Nisan Yıl: 2017 Sayı: 09 Kış İlkbahar Dönemi

International Refereed Journal of Music Researches
January - February - March - April Year: 2017 Issue: 09 Winter Spring 

ID:89 K:154
ISSN 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
Marka Patent - Trademark Patent 

2015/04090  

yoktur. Kozanın doğaya bırakılmasıyla bağ-
daşık olarak, onu sahiplenenin gereksinimle-
ri bağlamında kullanıldığı apaçık ortadadır. 
Haklarında telif hakkı söz konusu olmaksızın 
ve göç eyledikleri yere ve oranın iklimine bir 
şekilde uymaya gönüllü veya gönülsüz geze-
leyip duran ezgisel ve sözel kalıpların “artık” 
olarak varlığı, su götürmez bir olgudur.  

Türkünün, üreten bakımından sahipsizliği, 
onun sahiplenilebilmesi bakımından olum-
layıcı bir etken olarak yorumlanabilir de; 
dahası, bu olumlayıcılığın gönderme yaptığı 
sahiplenmenin niteliğinin günümüzde baş-
kalaştığına dair emareler de bulunmaktadır. 
“Türkü sahibi” olarak, kaynak kişi veya ya-
kınları tarafından belli şahıslara, belli kurum-
lara, belli türküler için telif konusunda yapı-
lan başvurular, türkünün doğaya bir “artık/
armağan” olarak bırakılma niteliğiyle, koşut 
durmamaktadır. Derlendikten veya toplan-
dıktan, denetlendikten yani bir şekilde ano-
nim ve “bizim kültürümüz” olduklarına kani 
gelindikten, yine bir şekilde yazıya geçirilip 
matbu hale getirilip, devlet malı kılındıktan 
ve bunca işler karşılığında “derleme ücreti” 
olarak “artı-değer” ürettikten sonra; haklı ya 
da haksız kazanç için yapılan telif başvurula-
rı neticesinde bazı albümlerde, bazı internet 
sitelerinde, bazı radyo ve televizyon kanalla-
rında eskisi gibi halkının veya sahibinin kar-
şısında ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun dize-
lerinde durduğu gibi duramamaktadır türkü. 
Görünen o ki, sel gitmiş, kumu; tozlu arşiv ve 

janjanlı piyasa raflarında “artı-değer” olarak 
mesai eylemektedir.       

Düzeni ve yazanı belli olmayan türkünün dil-
den döküldüğü anda ki kültürel bağlama dair 
belli ipuçları için kaynak mahiyeti bulunmak-
tadır. Hem bir topluluğa dair aidiyet göster-
mesi, hem de aidiyet gösterdiği topluluğu ses 
ve söz aracılığıyla imlemesi, onun kültürel 
oluşunun da emareleri olarak anlam taşımak-
tadır. Bu bakımdan, onun dolaşım gösterdiği 
son derece zengin kültür ortamlarından yal-
nız birinin genel itibarıyla tanıtımı, hakkında 
dillendirilenlerin bir zemine oturması bakı-
mından da gerekli görülmektedir. 

Ankara yöresi folkloruna dair “cümbüş” ola-
rak anılan kapalı mekân eğlencesinin, diğer 
kültür bölgelerinde de benzer ve benzemezle-
ri görülen ve geleneğe dair bir uygulama ol-
duğu bilinmektedir. Halil Bedii Yönetken’in 
konuya dair aktardığı ayrıntılar 1937 ve 1952 
yılları arası dönemi kapsamakla birlikte; ilgili 
metinde, geleneği imleyen bazı unsurların es-
kimeye yüz tuttuğu veya yok olduğuna vurgu 
yapılması da dikkat çekicidir. 

“Ankara müzik ve oyun folklorundan bahse-
derken Ankara’da cümbüş konusunu seçme-
mizin sebebi, yakın tarihimizde hakiki An-
kara müziğinin ve oyununun başlıca Ankara 
cümbüşünde yaşamış olmasıdır. Ankara’da 
cümbüş bu bakımdan enteresan bir konudur. 
Şüphe yok, eski bir müessese gibi, cümbüş de 
artık tarihe karışmıştır. Türkiye başkentinde 
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bugün artık öz bir Ankara müzik ve raks kül-
türü canlı ve umumî bir şekilde yaşamamak-
tadır fakat mesut bir tesadüfle bu müzik ve 
raks kültürünün birkaç yerli Ankaralıda hâlâ 
yaşamakta olduğunu görmekteyiz. Ankara 
müziği denilince bugün Ankara’da herkesin, 
herkesten önce hatırına gelenler Yağcıoğlu 
Fehmi Efe ile Genç Osman’dır (Osman Genç 
Türk). Yağcıoğlu Fehmi Efe sazı çoktan bı-
rakmış, fakat Genç Osman ona devam etmiş 
ve onu ilerletmiştir. Bunun için, Osman Genç 
Türk, sazıyla bütün Ankara çevresinde, her 
tarafta tanınır. Halen Ankara ve dolaylarının 
en ileri bağlama çalanı Genç Osman’dır desek 
mübalâğa etmiş olmayız. Bizim bu yazımıza 
sermaye olan malûmatı da o vermiştir.

Cümbüş, usullü, disiplinli bir muhabbet, edep 
ve terbiye dairesinde yapılan bir eğlence, iç-
kili, kadınlı, bir müzik ve raks âlemidir. Bu 
âlemde, küçük büyüğe saygı gösterir, büyük 
küçüğe riayet eder ve cümbüş, karşılıklı bir 
sevgi ve güven içinde devam eder. Büyüklerin 
idaresi altında içilir, saz çalınır, kadın oyna-
tılır, efeler bizzat oynarlar, eğlenirler. Böyle 
bir toplantı ve âlem için her şeyden önce bu 
işe müsait bir yer lâzımdır. Her yerde cümbüş 
yapılamaz, cümbüşe uygun, kenar köşe, çık-
maz sokak, dışarıya ses sızdırmayacak kalın 
duvarlı evler gerektir… Bu evlerin duvarları 
3-4 metre kalınlığında olurdu, ne zil, ne saz 
ve ne türküyü dışarı sızdırmazdı. Hisar’da 
Öksüzce Mahallesi’nde, çıkmaz sokakta Ka-
sım Efendi’nin evi çok münasip bir cümbüş 
evi idi.

Cümbüş, gizli yapılırdı. Sebebi, devriye basar 
veyahut sofular, mutaassıplar ahlâk bozuluyor, 
buna mâni olmak lâzımdır diyerek saz çal-
maya, kız oynatmaya müsaade etmezler, ona 
mâni olmaya çalışırlardı. 

Cümbüşe her önüne gelen alınmazdı. Cüm-
büşe katılacak gençlerin, ağızları pek olmak 
lâzımdı, aksi takdirde bu, ta camideki hocanın 
kulağına gider, o da vaiz esnasında, isim ver-
meden atar tutardı… Cümbüşte başköşeye en 
yaşlı efe otururdu, diğerleri yaş ve başlarına 
göre yer alır, otururlardı. Cümbüş odasında, 
her yaşın kendine göre yeri ve oturmanın bir 
adabı vardı… Cümbüşe yeni, temiz elbiselerle 
gelinir, her içeri giren sağ elini göğsüne götü-
rerek odadakilere selâm verir, ellerini bağla-
yarak beklerdi; büyükler gelene yer gösterir, o 
da daima kendinden yaşlısının altında yer alır, 
otururdu…

Yatsı namazı çıkıldı mı cümbüş başlardı. 
Önce saz çalınırdı. Bundan 25–30 yıl önce 
Ankara’da Türk genci, bağlamadan başka saz 
çalmazdı. Ut, kanun gibi çalgıları, Hıristiyan-
lar çalardı; zengin eşraf düğünlerinde, Hıristi-
yan çalgıcılara perde arkasında ut, kanun çal-
dırırlardı… Cümbüşte, saz başlayınca en önce, 
oturarak dinlenilen havalar çalınırdı, divanlar, 
koşmalar, keremden söylenir, sonra kırıklara 
kalkılırdı. Sabahî, Misket, Mor Koyun, Nağ-
me Gelin, Hüdayda, Ankara Koşması, Şeker 
Fındık, Yandım Şeker, Zeybek havaları çalı-
nır, söylenirdi… Cümbüş âleminin en önemli 
unsuru baş ve orta parmaklara takılarak ça-
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lınan zillerdi. Bu ziller, gümüş mecidiye ile 
pirinç karıştırılarak dökülürdü. Cümbüşte zil 
döğecek olan kadının genç, güzel olmasından 
ziyade sanatkâr olmasına, bilhassa iyi zil döğ-
mesine, zilleri parmaklarında iyi ayarlaması-
na, çalınan müziğe uygun bir şekilde zil döğ-
mesine dikkat olunurdu. Kadın da cümbüşte 
iyi saz çalanı arardı. 

Cümbüşe, muhakkak bir sanat havası hâkim 
olur ve orada mümkün olduğu kadar yüksek 
bir saz ve oyun ustalığı gösterilir, kendine 
göre bedii bir hayat yaşanırdı. İyi saz çalan-
la, iyi zil döğen birbirini buldu mu, cümbüşün 
zevkine doyum olmazdı. Cümbüşte saz ve zil 
sesleri arasında öyle anlar olurdu ki, zil ve saz 
adeta konuşur gibi bir hâl alır, meclis unutulur, 
çıt çıkmaz, çalanlar, oynayanlar, seyredenler 
âdeta vecde gelirlerdi. Kadınlar bir cümbüş 
gecesinde birkaç kere oyuna kaldırılır, son-
ra delikanlılar zeybek oynarlar, sona doğru 
bozlak çalınır, en son Misket düzeninden bir 
kalkma havası meselâ “Ay doğar, ayan ayan” 
çalınır ve bu suretle cümbüşe son verilirdi. 
Gün doğmadan önce, cümbüşler sessiz, sa-
dasız, semt semt, kısım kısım dağılır, cümbüş 
toplantısını sezdirmeden evlerine dönerlerdi” 
(Yönetken, 2006: 1-6).             

1937 ve 1952 yıllarına dair bir yaşantının be-
timlendiği metnin başında, cümbüş eğlence-
lerinin birkaç yerli Ankaralı tarafından yaşa-
tıldığı vurgulanmaktadır. Gizlilik ve benzeri 
daha birçok yönü bulunan bu toplanmaların 
akıbeti konusunda tabi ki günümüz televiz-

yon kanallarında yayınlanan bazı programlar 
fikir verebilmektedir. Türkünün veya türküyü 
var eden unsurların eklemli nitelikleri, kültü-
rel ürün olan bu eğlenceler bakımından da an-
lam taşımaktadır. Çünkü belli kıstaslar ve or-
tamlar nazarında yürütülen bu toplanmaların, 
belli düzenlemelerden sonra, ilgili kanalların 
izlendiği her ortama götürülerek paylaşım 
ağının son derece genişlediği; “artı-değer” ve 
daha birçok yönden “yarar!” sağladığı görül-
mektedir. Bu düzenlemelere şöyle göz ucuyla 
ne değişti diye bakıldığında; Ankara cümbüş 
eğlencelerinin “sanat havasının hâkim” or-
tamını yöneten efenin yerini, televizyon ka-
nallarında “reyting efe”, “jüri” ve “program 
sunucusu”nun doldurduğu görülmektedir. Bi-
lindiği üzere, farklı kültür ortamlarında farklı 
nitelikte gereksinimleri giderme bakımından 
işe koşulabilen türkü; bu programlarda, üze-
rinden “iyi icra” sonucunda puan alınan “artı-
değer sağlayıcı” rolünü üstlenmektedir. Ken-
dine belletilen türküsünü arenada icra eyleme-
den önce türkü star adayı, ölümsüz bir ozanın 
adının “artı-değer” kılındığı Âşık Veysel oda-
sında, huzura çıkarılmayı beklemektedir. Tür-
kü okunduktan sonra okuyana hakkını vermek 
için gerekli işlemler devreye sokulmaktadır. 
Bu rutin bağlamı ve belli toplamlar neticesin-
de “türkü star” ilân edilmektedir. Programla-
rın genel akış çerçevesi bu veya türevi içerikte 
olup, iletişim araçları dünyasının sunduğu tüm 
olanaklar öngörülen “artı-değer” için seferber 
edilmektedir; tabi ki, türküyü kitlelere ulaş-
tırmak, kalıcılığını sağlamak gibi, sayısı ve 
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çeşitliliği artırılabilecek “didaktik!” gerekçe-
lerle.

Seferberliğin sürdüğü bir alan da Türk Halk 
Müziği korolarıdır. Genel itibarıyla solo ola-
rak seslendirilen türkünün, farklı ses alanına 
sahip koristlerce seslendirilmesi, hem gele-
nekle, hem de koronun seslendirme mantığı 
ile tutarlı bir uygulama gibi durmamaktadır. 
Yurdun herhangi bir yöresinden derlendikten 
sonra, (bozulmasın diye) belli işlemlere tabi 
tutulup seslendirilebilir veya tüketilebilir izni 
çıkan örneklerin seslendiriliş tarzları da; kay-
nak ile tutarlılık sergilememektedir. Örneğin, 
Göreleli (Piçoğlu) Osman Gökçe’den derle-
nen ve nefis bir kemençe sesleyişiyle eşlikle-
nen bir türkünün ilgili koro ve saz takımları-
nın tipik yaklaşımlarınca sunumu, belli seviye 
müzik kulağı bulunanlarca dahi duyulabilecek 
denli farklılıklar üzerine kurulmaktadır. Ve 
tüm bunlar, “aslına sadık kalma” şartının ye-
rine getirilmesi gibi bir “ulvî” ilkenin ardına 
sığınılarak yapılmaktadır. Bu o kadar yükseğe 
çıkarılabilen bir çıtadır ki, “kaynak kişi”nin 
önüne matbu evrak olan nota kâğıdını koyup; 
“buna göre çalacaksan çal, çalmayacaksan 
git!” deme yetkisini dahi tanıyabilmektedir, 
“ehline”. Yalnız “ehlinin” sırrına erdiği, aslı-
nı bildiği ve onayladığı türkünün bir mekânda 
imlenmiş hali olan matbu nota metninin, tür-
künün duyulur hali ile “anıştırma” nitelikli 
bir ilişkisi bulunmaktadır ki o metin de zaten 
“hatırlama notası” olarak iş görmektedir. Yani, 
ezgi hatırlandıktan sonra söz ona uydurularak, 

doğal ortamındaki gibi ezberden seslendiril-
mektedir. Matbu metnin, birilerini hem yetkili 
merci yapıp çıkarıveren, hem de kaynak ile 
“ehli” arasında ki statükoyu ayar eden ve öyle 
herkesin geçemeyeceği “sırat köprüsü” olma 
gibi maharetleri de göz ardı edilmemelidir.  

Dile getirilenlerde amaç hem türkünün koro 
veya daha farklı birliktelikler nezdinde ses-
lendirilmesi, hem de yazılması konusunda 
çıkarılması ve uygulanması gereken bir ya-
sak emrinin taşeronluğunu yapmak değildir. 
Belirtilen bu olguları yerli yerine oturtarak bir 
araya getirme veya iç tutarlılıkları ile işe koş-
ma, konu bağlamında atılabilecek olumlu bir 
adım olarak düşünülmektedir. Şayet, bir solis-
tin seslendirdiği örnekte artırılması düşünülen 
unsur gürlükse, bunun yolu, aynı ezgiyi öyle 
ya da böyle birlikte seslendiren onlarca kişiyi 
bir araya getirmek olmamalı herhalde. Çözüm 
için daha az zahmetli ve daha az masraflı yol-
lar hiç kuşkusuz bulunmaktaysa da; yoğurdu 
bu tarz yemenin şahsî olarak akla getirdiği 
şey, birilerinin sıkça dillendirdiği “taklitçilik” 
olmaktadır. Türkünün bu tarz sunumunda tabi 
ki daha öncesini bilen için kulağa gelemeyen 
“aslına uygun olan”, doğal olarak göz ile de 
görülememektedir. Görme, işitme ve hatır-
lama gibi unsurlar yazılı olmasa da, bir met-
ne gönderme yapmakta ve ilgili metin de bir 
bağlamı imlemektedir. Burada ki metinde ne 
türkü star’ın ne de ilgili koronun “Ay Doğar 
Ayan Ayan” veya herhangi bir yurdum türkü-
sünün eskiden seslendirildiği kültürel ortamın 
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unsurları olarak iş görmedikleri “ayan beyan” 
ortadadır. Öncelikle, türkünün bu bağlam için 
aidiyet gösterdiği ortamın bir gizliliği bulun-
mamaktadır. Kaldıysa, onun iletildiği çeşitli 
ortamların mahremiyeti söz konusudur artık. 
Eski ortamında cümbüşün nihayete erdiğini 
ima eden bu türkü; ilgili yayın kanallarındaki 
akış içerisinde, artık izlendiği ve dinlendiği 
ortamlar için belirtilen anlamını yitirmiştir. 

“Mit sözcükler yerine seslerde kodlanır, mü-
ziksel çalışma bir kod çözümleri tablosu (une 
grille le dechiffement), yaşanmış deneyimleri 
süzen ve organize eden, kendisini o deneyim 
yerine koyan karşıtlıkların üstesinden geline-
bileceği ve zorlukların çözüleceği mükemmel 
bir yansılama tedarik eden bir ilişkiler ağı te-
min eder” (Aktaran; Skinner, 1997: 228-229).

Anadolu âşık geleneğinde söz söyleme aslî 
unsur ise, müzik de onun oturduğu saltanat 
koltuğu olarak nitelenebilir. İş görü alanı yal-
nız âşıkların söz söylemede sırtlarını daya-
dıkları yordam olmayan müziğin, mitin kod-
landığı bir unsur olarak da; ona lâyık görülen 
payeyi ne denli hak ettiği, Nida Tüfekçi’nin 
bir saptamasıyla da dayanak bulmaktadır;  

“1976 yılı kışında, Ankara’da Karslı 
âşıklardan Çobanoğlu, Şeref Taşlıova ve Rüs-
tem Alyansoğlu ile bir mecliste, âşıkların saz 
çalmadan, müziksiz düz atışma yapıp yapa-
mayacaklarını istedim. Gördüm ki; o, çeşme-
den su akıtır gibi şiir söyleyip saatlerce atışan 
âşıklar, suyu kısılmış değirmen gibi, üretken-

liklerinden çok şey kaybediyorlar. Atışmada, 
şiir söylemede zorlanıyorlar.

Bundan başka; Veysel’den, Ali İzzet’den 
Çobanoğlu’na, Şeref’e, Alyansoğlu’na, Mü-
dami, Efkârî, Daimî, Mevlüt İhsâni’ye ka-
dar çok yakından tanıdığım ozanlar makam, 
hava, ağız, ayak diye adlandırdıkları ezgiler 
üzerine söz söylüyorlar. Bu ezgiler, kendi 
yetiştikleri yörenin müzikleridir. Sözgelimi 
bir Veysel, Azeri Ağzı, Zeybek, Konya tavrı, 
Trakya üslûbunda ne saz çaldı ne türkü, deyiş 
söyledi. Ali İzzet’de öyle, Müdamî, Gülistan, 
Cevlâni, Efkârî, Çobanoğlu, Şeref, Mevlüt 
İhsanî, Reyhanî, Daimî, Sularî bu doğal kura-
lın dışına çıkamıyorlar… Kars derlemelerin-
de Erzurumlu Âşık Yaşar Reyhanî’nin çalıp 
söylediği “Âşıklara Selâm” adlı deyişinin, 
müzik olarak aynısını Bayburtlu Recep Kırı-
cı “Söylerim Bayburdun Vasfı Halini”, Şar-
kışlalı Ali İzzet ise; “Dert satıyom dert tüc-
carı oldum ben” sözleri ile başlayan deyişler 
olarak söylemişler” (Aktaran; Turhan, 1992: 
232-233).

Sözün, müzikte kodlanması bakımından 
âşıkların izlediği güzergâh yine âşıkların an-
latıları nazarında M. Öcal Oğuz tarafından 
dile getirilmektedir; 

“Âşıkların da ifadesine göre her makamın ez-
gisi söylenecek olduğu şiirlerin hece sayıla-
rıyla âhenkli olmak zorundadır. Bir hece fazla 
veya eksik olduğu zaman bu hemen hissedilir. 
Bu yüzden usta âşıklar irticalî şiir söylerken 
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zihinlerinde “parmak hesabı” yaparak değil, 
ezgiyi takip ederek heceyi tuttururlar” (Akta-
ran; Turhan, 1992: 203).

Batı kültüründe analitik düşünce aracılığıyla 
“müzik” olan ve olmayan kültür ürünleri; se-
küler düşünce aracılığıyla da ‘dinsel müzik’e 
dâhil olan ve olmayan kültür ürünleri birbirin-
den ayrılmış; müzik icrası ayrı bir uzmanlık, 
eğitim ve hatta geçim alanı olmuştur (Sön-
mez, 2009:107-108). Görüldüğü üzere, Kars 
derlemelerinde karşılaşılan uygulamada, aynı 
ezgi üç farklı nazım örneğinin kodlanmasında 
kullanılmıştır. Artı-değer elde etmenin, türkü-
nün doğaya bırakılmasında akla getirilmeyen 
bir gerekçe olduğu bilinmektedir. Ona dair 
sözel veya ezgisel kalıpların paylaşımı ba-
kımından da genel itibarıyla tek kıstas, onun 
kodlandığı belleklerden yine bu kodların iş 
gördüğü ortamlarda umuma açılması olmak-
tadır. Bu nedenle de, türkünün barındığı kül-
türel ortamların ve onun oralarda yüklendiği 
işlevlerin bugün de toplumun dönüştürülmesi 
bakımından işlerliği; ondaki “maymuncuk” 
vasfını öne çıkarmaktadır. Onun ve onu doğa-
ya bir “artık” olarak bırakanın eklektik veya 
“ödünç almacı/vermeci” yapısı, ön görülen 
dönüşüme dair kodların işlerliği bakımından 
da elverişli koşullar oluşturmaktadır. Dönüş-
türülmek istenenin kod kütüphanesinde yapı-
lacak gerekli değişimler, eldekine yakın veya 
benzer olanı onayan ve onun “ödünç almacı/
vermeci” yönü üzerinden gerçekleştirilmek-
tedir. Sözel ve sessel bir kod olarak iş gören 

“maymuncuk motif”, maymuncuk dörtlük”, 
deyim yerindeyse türkünün tümünün bir 
“maymuncuk” olarak iş görmesi bakımından 
da anlam ifade edebilmektedir. Onun anlam 
yüklendiği bağlamdan, yeni bağlamında yük-
lendiği anlama dair uğradığı değişim; onu 
doğaya bırakanın da değişimini hem yansıla-
yan, hem de saklayan ilişkiler ağının dokusu 
için kullanılan maymuncuk kalıplarını barın-
dırmaktadır. 

“İdeoloji, toplumsal formasyonu meydana 
getiren üç ana düzeyden biridir (ekonomik, 
politik ve ideolojik düzeyleri). Bir “toplum-
sal düzey”, bir pratiğe bağlıdır: Ekonomik 
düzeyde doğa toplumsal ilişkiler içersinde 
dönüştürülür, ekonomik pratiği tanımlayan 
budur; politik pratikte, söz konusu toplum-
sal ilişkiler dönüştürülür (politik pratik, bu 
dönüştürmeyle tanımlanır); ideolojik pratikte 
veya düzeyde ise, insanın kendi hayatıyla ya-
şayan ilişkisi demek olan ideolojik tasarımlar 
dönüştürülür” (Belge, 1994: 9).

TARTIŞMA

Halk dilinde genel itibarla bilinen ve ifade 
bulan “mal sahibi mülk sahibi, hani bunun ilk 
sahibi” deyişi vardır. Türkülerin karakteris-
tik özelliklerinden biri de anonim oluşlarıdır. 
Bilinen ve yaygın anlamıyla türkü, üzerinde 
mülkiyet hakkı olmayan ve yaratıcısı yani 
geleneksel deyişle yakanı belli olmayan kül-
türel bir değerdir. Ozanlardan genel itibarla 
duyulan “bizler, bizlerden öncekilerin söyle-
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diklerini havalandırmaktayız” ifadesi, önem-
li ve değerli bir ifadedir. Onlar ustalarından 
aldıkları mirası gelecek nesillere ustalarından 
aldıkları gibi bırakmayı şiar edinmekle; tür-
külere “sahip olmayı” değil, “sahip çıkmayı” 
erdem saydıklarını ortaya koymuş sayılabi-
lirler. Ustalarından miras kalanın talan edil-
mesinin tam manasıyla talancılık olduğunu 
ve böyle bir sıfatın ozanlık gibi bir değerle 
asla ilişkilendirilebilir olamayacağını “ozan” 
olanın idrak etmemiş olma olasılığı olamaz. 
Onlar aldıkları mirası eksilterek değil artıra-
rak bırakabileceklerine dair emareyi gerçek-
leştirdiklerin de bir mahlâs alabilirler. Diğer 
ustalarca bu onanmadıkça kendi kendine ta-
kılan mahlasın bir değer ifade etmediği genel 
gerçek bir durumdur. Ozanların ustalarından 
öğrendiklerini yinelemeleri onları yâd etmek 
ve onlardan kalana da sahip çıkmak gibi an-
lamlar ifade etmektedir. Onlar bu ustalara sa-
hip olmakla, onlardan el almış olmakla sade-
ce gurur duyabilirler. 

Türküler üzerine yapılmış olan çeşitli araştır-
malar bulunmaktadır. Bu araştırmalar, sunu-
lan araştırma bakımdan da değer ifade etmek-
tedir. Özellikle halk müziğimiz ve bu türün 
belki de en revaçta formu veya tipi olan türkü 
konulu araştırmalar yine bu araştırma özeli 
için son derece anlam taşımaktadır.

“Halk Müziğindeki Değişimler ve Halk Mü-
ziği Eğitimine Etkileri”, başlıklı makalede 
halk müziğimizin geçirdiği değişimlerin ara-

cıları konusunda yapılan değerlendirme şu 
şekildedir; 

“Özellikle önce Radyo, sonrasında ise Tele-
vizyon yayınlarının yaygınlaşması, sonrasın-
da ise internet adı verilen bilgi dolaşım ağının 
gelişmesi son 50 yıl içerisinde halk müziğin-
deki meydana gelen değişimleri hızlandır-
mıştır. Bir başka ifadeyle “yerel”,  “yöresel” 
özellikler yitirilmeye başlanmıştır” (Türk-
men, 2010: 54).  

Günümüzde türkü icrasına dayalı ve yarışma 
zeminli programların varlığı bilinmektedir. 
Güncel tabirle, bu “format” ve muadil du-
rumdaki konuya ilişkin yaklaşımlar, türkünün 
geleneksel olarak sunumuyla tutarlılık sergi-
lememektedir. Adı geçen çalışmada ilgili ko-
nuya dair yapılan bir başka değerlendirme de 
şu şekildedir; 

Arabesk bir halk müziğimidir? Yerel halk 
şiveleriyle, yöresel ağız yapılarıyla, yöresel 
müzik biçimleriyle beste tarzı üretilen eserler 
halk müziği olarak tanımlanabilir mi? İçeri-
sinde her türlü batı tarzı enstrümanın bulun-
duğu, sözleri anonim veya halk âşıklarından 
alınmış ama piyasaya yönelik üretilmiş, türkü 
barlarda, eğlence mekânlarında tüketilen ve 
halk tarafından sevilen üretimler halk müziği 
midir? Biçiminde çoğalan sorular bu değişim 
ve gelişimler ile birlikte ortaya çıkan sorular-
dır (Türkmen, 2010: 54).

Belirtildiği üzere halk müziğine dair karak-
teristiklerden olan anonim olma hali, “beste 
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türkü” olarak anılan eserlerin türkü olarak 
değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konu-
sunda fikir ayrılığı doğurmaktadır. Bu özel-
liklerden biri de yöresel yani belli bir bölge-
ye ait olma durumudur. Kırşehir kültürünün 
önemli simgelerinden biri olan usta Neşet 
ERTAŞ’ın havalandırdığı “Neredesin Sen” 
adlı örnek halk müziğine dair anonimlik ve 
yerellik kıstaslarını ne denli karşılamaktadır? 
Halk müziğine dair örneklerin barındırması 
gereken “yapanın, edenin geleneksel tabirle 
yakanın belli olma” koşulu bu örnek bağlam-
lı düşünüldüğünde, düşünen kendini sıkıntılı 
bir karar arifesinde bulmaktadır.

Her ne sebep ve her ne hâlde olursa olsun tür-
külerin varyantlaşması son derece doğal bir 
süreçtir. Türkülerde meydana gelen her tür 
varyantlaşma biçimi asla yadırganmamalı, 
aksine türküler için bir çoğalma, yenilenme, 
kendini yeniden var etme biçimi olarak kabul 
edilmelidir. Türküler varyantlaşarak çoğal-
makta, çoğaldıkça da yaşama gücünü artır-
maktadır. Varyantlaşma, türküler için âdeta 
bir tür yeniden doğuştur. Türkülerin hem 
ezgisinin hem sözünün hem de usulünün kıs-
men de olsa değişime uğrayarak çoğalması, 
varlığını sürdürmesi, türküler açısından çok 
önemli bir kazanımdır. Bu sebeplere bağlı 
olarak “Varyantı, versionu, benzeri veya eş-
değeri vardır” demeden derlenebilinecek, bu-
lunabilinecek her türkü, acilen notaya alınıp 
arşivlenmelidir (Güven, 2013: 155). Merdan: 
“Türkülerin Varyantlaşması” A. Ü. Türki-

yat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 
2013, 145-156.

Türkülerin varyantlaşması daha farklı bir 
bağlamlı değerlendirilebilir. Şöyle ki; yaygın 
tabirle “Anadolu Rock” olarak yazılan, ifade 
edilen ve genel itibarla türkü bağlamlı tasav-
vur edilen akımın bilenen öncüleri olan; Cem 
KARACA, Barış MANÇO ve Kurtalan Eks-
pres, Moğollar, Ersen ve Dadaşlar ve daha 
nice isimlerin icralarıyla somutlaşan ve fark-
lı anlamlar yüklenen örnekler, bir değişimin 
göstergesi olarak nitelendirilmemeli midir?

SONUÇ

İnsanın türküsü ve onu seslemeye, dile ge-
tirmeye dair her çabanın dolaysız veya do-
laylı olarak ideolojik, ekonomik ve politik 
düzeyler ile ilişkilendirilmesi olasıdır. Sözlü 
kültürün bir olmazsa olmazı olarak da nitele-
nebilecek olan türkünün koza ile anıştırmalı 
ilişkisi, bu düzeyleri belirginleştirme bakı-
mından bir aracı olarak kullanılabilir. Koza-
nın ipek ipliğe, ipliğin libasa ve nice ürünlere 
dönüşümü, anlamsız bir takım işlemler silsi-
lesi olarak değerlendirilemez. Bu bağlamda, 
dut ağacının bağlamaya, sese, söze ve günü-
müzde türkülerin sunulduğu çeşitli albümlere 
bürünmesi de belli göndermeler içermektedir. 
Popüler olarak nitelendirilen melodiler ve bu 
melodilere yarenlik eden sözlerin, türkünün 
ve onunla yekvücut yaşantıların da dönüşü-
münü işaret eden emareler sayılması; hem 
melodi, hem de söze dair ve irdelendiğinde 
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ortaya çıkan kaynaklar aracılığıyla olanak 
kazanmaktadır. İnsanın yaşantısı dönüşünce 
türkü de dönüşmekte doğal olarak bu dönü-
şümün sonuçlarından biri halini almaktadır. 
Bu bakımdan onun anlam bulduğu, hayat 
kazandığı rahim, (teşbihte hata olmaz) doğa 
olarak tasavvur edilebilir; stüdyo değil. Kaldı 
ki, türkünün beslediği ve beslendiği kaynak 
olan insan ve onun yaşantısının, ipek böceği 
ve dut ağacına da yuva olan doğadan ıraklı-
ğı, kendine ıraklığı anlamına da gelmektedir. 
İpek böceği ve insanoğlunun hikâyesinde dut 
ağacının ne anlamlar yüklendiği, sözün unu-
tulmaz ustalarından biri olan Âşık Veysel’in 
eşsiz dizelerinde ve sesinde yankı bulmakta-
dır;

SAZIMA

“Ben gidersem sazım sen kal dünyada  
Gizli sırlarımı aşikâr etme  
Lal olsun dillerin söyleme ya da  
Garip bülbül gibi ah-u zar etme  
 
Gizli dertlerimi sana anlattım  
Çalıştım sesimi sesine kattım  
Bebe gibi kollarımda yaylattım  
Hayali hatır et beni unutma  
 
Bahçede dut iken bilmezdin sazı  
Bülbül konar mıydı dalına bazı  
Hangi kuştan aldın sen bu avazı  
Söyle doğrusunu gel inkâr etme  
 
Benim her derdime ortak sen oldun  

Ağlarsam ağladın gülersem güldün  
Sazım bu sesleri turnadan m’aldın  
Pençe vurup sarı teli sızlatma  
 
Ay geçer yıl geçer uzarsa ara  
Giyin kara libas yaslan duvara  
Yanından göğsünden açılır yara  
Yar gelmezse yaraların elletme  
 
Sen petek misali Veysel’de arı  
İnleşir beraber yapardık balı  
Ben bir insanoğlu sen bir dut dalı  
Ben babamı sen ustanı unutma” (Özbek, 
1981:482–483)

ÖNERİLER

Doğanın döngüselliği tasavvur edildiğinde, 
değişimin kaçınılmaz bir olgu olarak nitelen-
mesi doğa gibi, doğal durmaktadır. Onun, ol-
duğu gibi anlaşılabilmesi, geçerliği su götürür 
bir takım basmakalıp tutumlardan kurtulmak-
la olanaklıdır. Bu, insanoğlunun defalarca 
deneyimlediği bir durumdur. Bu bakımdan, 
bilim insanı düşün ve edimlerinde “bacakla-
rı koparılan pirenin kulaklarının duymadığı” 
kanısını aşikâr edebilen yaklaşımla paralel 
bir yaklaşıma ne kadar yaklaştığını daima 
sorgulamalıdır. 
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EXPANDED ABSTRACT

Due to the inevitable relation of human beings with their surroundings, human beings get effec-
ted from their surrounding while they are affecting it.  Being affected and to affect are not two 
separate actions from one another. For these actions to process, there has to be specific media-
tors and implementation of these mediators What we receive through our sense organs from our 
surrounding are stored by our brain through its certain qualities to be used for specific purposes. 
While the information storage of people from different cultures expose common characteristics, 
the quality of the information can vary. Sensory properties such as eyesight, sense of hearing, 
sense of smell, sense of taste and sense of touch which can be attributed as the mediators of ob-
taining information can act as an intermediary to develop different cultures and civilizations in 
different environments only when it comes to human beings even though such properties aren’t 
only human-driven properties. The indicator of The Tuaregs, Eskimos, Pygmy and so forth 
using same sensory properties as a mediatory in developing different cultures seem to appear 
in their collective names These denominations can point out both the culture of a society and 
the individuals which create and find life in that culture. Even though pronunciations vary from 
mouth to mouth, isn’t the sense of hearing as being one of the sensory properties a priority and a 
must in order to be able to name the individual as a Tuareg, Eskimo or Pygmy? Can the sense of 
hearing be devisable without any ‘sound’, organs that carry specifications of detecting sounds 
and/or other mediators? Isn’t it essential to interpret and assign a meaning to what’s being he-
ard, to be able to develop a common language which is considered to be a stepping stone of one 
society and a reference point of a culture? The letters used in the names of The Tuareg, Eskimo 
and Pigmy that form the words, the words forming sentences, and sentences make it visible by 
forming various texts. It can be considered that the sounds related to those letters can assign the 
feature of being heard to the visible one. One of the main elements to create one culture known 
as The Language, designates ‘written culture’ as in ‘lettering’ and ‘narrative art’ as in ‘word’. 
Eventually, when language, either verbal or written acts as a denominator for both cultures and 
human driven values, can it be possible to assign such a meaning to it without adding the ‘so-
und’ to that denominator? In addition to appear in the sight of other creatures’, the relationship 
between language which acts as a denominator of written and verbal culture and sound can be 
described as ‘sexual’. It is necessary to carry such a relationship for both features to find life. 
It is possible to envision such a relationship at human driven and valuable arts like music and 
literature. The sexual relationship of literary works with sound and language without having to 
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separate as written or verbal, seems inseparable from music notion where sound being its yeast 
and basically known and used as a universal language on its own. It does not seem possible for 
Tuaregs, Eskimos and The Pygmys who don’t carry the same language and culture with one 
another, to correlate sound with whatever they have or own related to their culture.  It is inevi-
table for the sounds of these cultures and the sounds from their natural environments to reflect 
on their music, smells, food, where they live, their life style and the mediators they use to sur-
vive. The sound notion varies from one culture to another where everything vibes with different 
frequencies in the universe. The universe can be devised in such a context where it yells out its 
own ballad just like a pen painting by using ink which is its own voice and everything in that 
universe flickers. At first glance, we can characterize the silk worm cocoon as ‘products of one 
mould’. For it is known that they expose same the shape and tissue qualifications. In general, 
the ballad (which is a vocalic and verbal blend) exposing the daily life of a village under certain 
circumstances where there is a stable routine and everything flows with nature on its own carry 
a vague relation with the cocoon. The state of the thread of the cocoon after weaved finds body 
in the lines where derived from motifs such as ‘mulberry tree’, ‘mulberry sapling’, ‘didn’t have 
mulberry’. We can also describe the ballad as a context and a feature where sound and words 
are blended together and using the necessary code/s when passing from one mode to another. 
The monotype of the cocoon and the thread it turns into, varies according to the cultures and 
their texture. Naturally the variation of the quarter notes notified where weaved with melody in 
respect to the rhythm and style correlates with this context. Besides, it is a traditional technıque 
for the elements related with melody and words which are the raw materials of the ballad to 
have a common use in order for different coherences to be detected.  The abeyance of the ballad 
for the producer can be considered as an affirmative factor of the ballad in order to be embra-
ced. In addition there are indicators of the quality of such embracement has changed nowadays. 
The applications of copyright by the source known as ‘The Ballad Owner’ or relatives to sig-
nificant parties or institutions for significant ballads does not go parallel with it being left to 
nature as a ‘waste/gift’. Some ballad albums does not sound the way it does to its owner, to the 
society it represents, at some radio and the channels played or on the internet as in Bedri Rahmi 
Eyuboglu’s poetry lines, or reflects its society the way it used to reflect, after being complied, 
organized, proven that it belongs to our culture, standardised, owned by the government and 
created an ‘added value’ by editing cost and after copyright applications. Seems as if it takes 
place as an ‘added value’ in dusty archives and on flashy market shelves so as the saying goes 
the flood takes, the sand stays. Anonymous ballads bring out sources about the cultural context 
when performed. The symptoms of the ballad being cultural can be brought out of its belon-
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ging to a society and the way it implies that society through sound and words. In this respect, 
it is necessary for the expressions and ideas related to the ballad to place on solid ground by 
introducing only one of the rich cultural environments where it cycled through.  It is possible 
to correlate the ballad of human being and the efforts to reflect and phonate it directly or indi-
rectly with political, ideological and economical orders. The vague relation of the cocoon with 
the ballad which is characterized as a must of the verbal culture can be used as a mediator to 
signalise such orders. It cannot be evaluated as senseless of the cocoon to turn into silk thread, 
the silk into clothing and many other products. In this sense, the mulberry tree reflecting to the 
instrument called ‘baglama’, to sound, words and ballads of various albums contains significant 
referrals. The popular melodies and their lyrics can be considered as the marks that indicate the 
ballads and the lives connected to those ballads and their transformation in one body. When 
the life of human beings change, the ballads automatically change and becomes the conclusion 
of such transformation. In this sense, the womb where life starts (let it not be misunderstood) 
envisaged as natural not artificial. Moreover, the distance of the source of nutrition for ballad 
and the human being and its life which it nourishes from nature which is also home to the silk 
worm and mulberry tree, also constitutes the distance to itself.
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Öz: Coğrafi haritalardan bağımsız kendine özgü sınırları olan 
kültürel alanlar, kültür çalışmalarında çoğu zaman göz ardı 
edilmiştir. Öyle ki, aralarında mesafeler bulunan iki coğrafik 
alan içinde gözlemleyebileceğiniz kültürel benzerlikler, bazen 
sınırdaş olan coğrafik alanlarda yaşayan topluluklar arasında 
görülmeyebilir.  Bazen de aralarındaki kültürel ve coğrafik 
sınırlara rağmen, farklı toplulukların bir arada yaşadığı alan-
larda, topluluklar arası iletişim ve diyaloğun şiddetine bağlı 
olarak, bu topluluklar arasında kültürel öğeler yeniden yaratı-
larak, ortak bir kültürel değere dönüşerek yeni kültür öğeleri 
yaratılır. Çok kültürlü coğrafyalarda görebileceğimiz, her bir 
topluluğun katkısıyla şekillenerek üretilmiş bu kültür öğeleri, 
kolektif bu inşa sürecine katkı sunan tüm topluluklar tarafın-
dan aynı şiddette sahiplenilir. Bu çalışma, tam da bu nokta-
da üretilen kültür öğeleri üzerinden bir analiz yaparak, seçili 
kültürel örnekler üzerinden çok/kültürlülüğü okumaktadır. Bu 
bağlamda kültürün bir parçası ya da bir kültür olarak müziğin 
seçilmiş örnekleri üzerinden çok kültürlü bir okuma yapılabi-
lir mi? Yapılabiliyorsa şayet; bir müzikal örneğin taşıdığı kül-
türel kodlar nelerdir? Sorularına cevaplar aranmıştır. Bu odak 
çerçevede, çok kültürlü coğrafyalarda kültürler arası diyalog 
ve iletişimin bir sonucu olan etkileşimin izleri, yöreye ait bir 
müzikal örnek üzerinden analizi yapılarak keşfedilmeye çalı-
şılmıştır. Bu bağlamda yapılacak analiz, bir müzikal örneğin 
taşıdığı kültürel kodların şablonu oluşturularak yapılmıştır. 
Süryani, Arap, Kürt, Türk ve Ermenilerden oluşan sosyal bir 
hayatın hala canlı kalabildiği Mardin ve civarındaki kültürel 
yapının referans alındığı çalışma, Mardin merkez müzik kül-
türünün beslendiği bu topluluklarının karakteristik müzik kül-
türlerinin kesiştiği bir Mardin ve civarı eseri olan “Sabiha”yı 
irdeleyerek, bölgenin çok kültürlü yapısı, bu müzikal örnek 
üzerinden çözümlemeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çok kültürlülük, Mardin, Müzik Kültürü, 
Etnomüzikoloji, Süryani, Arap, Türk, Kürt

Abstract: Cultural domains which are independent from ge-
ographical maps and have their own boundaries have been 
ignored in the cultural studies frequently. In fact, the cultu-
ral similarities that you can observe in the two geographical 
areas with distances between them may not be seen among 
the communities living in the contiguous geographical are-
as. And sometimes, in spite of the cultural and geographical 
boundaries between them, in the areas where different com-
munities coexist, based on the strength of intercommunal 
communication and dialogue, new cultural elements are cre-
ated by re-creating cultural items among these communities 
and transforming them into a common cultural value. These 
cultural items, which can be seen in multicultural geograp-
hies and shaped by the contribution of each community, are 
possessed equally by all the communities that contributed to 
this collective construction process. This study, by doing an 
analysis on the cultural items produced at this point, is rea-
ding the multi / culturism on selected cultural samples. In this 
context, is it possible to make a multicultural reading through 
selected examples of music as a culture or part of a culture? 
If yes, the answers for the question “What are the cultural co-
des that a musical example carries?” were searched for. In this 
focus frame, traces of the interaction, which is an end result 
of cross-cultural communication and dialogue in multicultural 
geographies, have been tried to be discovered by analyzing a 
musical example belonging to the locality. The analysis to be 
done in this context was made by creating a template of the 
cultural codes that a musical sample carries. The study that is 
based on Mardin and its surrounding cultural heritage, where 
a social life consisting of Syriac, Arab, Kurdish, Turkish and 
Armenians can still be alive, tries to examine “Sabiha”, a Mar-
din and its surroundings musical piece and analyze the mul-
ti-cultural structure of the region from this musical example.

Key Words: Multiculturalism, Mardin, Music culture, Ethno-
musicology, Syriac, Arab, Turkish, Kurdish.
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ÇALIŞMANIN ÇERÇEVESİ

Türkiye’de yapılan saha çalışmaları ve bu 
çalışmaların sonunda sahadan toplanan mü-
zikal örneklere bakıldığında, genelde yeterli 
ve sağlıklı saha araştırmaları yapılmadığını 
görürüz. Öyle ki, teknoloji ve ulaşım imkan-
larının bu denli ulaşılabilir ve kolay olduğu 
günümüzde dahi, bu çalışmalar sahip olma-
sı gereken seviyenin altında seyretmektedir. 
Bilhassa ülkenin doğu ve güneydoğusu bu 
anlamda araştırmacılar için, bölgenin içinde 
barındırdığı dilsel, dinsel, etnik farklılıkları 
ve bölgenin içinde olduğu kaos münasebetiy-
le aşılması güç siyasal, politik bir dizi engel 
oluşturmuştur. Yaşanan siyasal süreç, göçler, 
savaş, bölge insanı için dinmeyen huzursuz-
luk, alandaki kişilerle araştırmacı arasında 
doğabilecek iletişimin hassasiyet eşiğini dü-
şüren en temel faktörlerdir. Nispeten son yıl-
larda artan kimlik, etnik ve kültürel çalışma-
ların, saha ayağı tüm bu nedenlerden dolayı 
sağlıklı yapılmamıştır. Tüm bu hassasiyet-
lerin bilinci ile 2010 yılından bugüne kadar 
süren Mardin özelinde yapmış olduğumuz 
saha çalışmalarının sonunda, Mardin merkez 
ve kırsal olarak tanımladığım iki farklı kül-
türel çerçeve içinde Mardin müzik kültürünü 
tanımlamaya çalıştık. Bu iki kültürel alanı ta-
nımlayan harita, “Mardin merkez/kentli” ve 
“kırsal/köylü” diye ikiye ayırabileceğimiz iki 
farklı sosyal kültürel yapının varlığına işaret 
eder. Mardin merkezden uzaklaştıkça birbi-
rinden bağımsız mahalle ve köylerde dışarı-

ya kapalı, kendi içinde örgütlenmiş (göreceli 
olarak)homojen topluluklara rastlanılırken, 
etkileşim noktaları mikro düzeyde olan dağı-
nık kültürler görürsünüz. Dolayısıyla Kültür-
ler arası etkileşimin az olduğu bu noktalarda, 
etkileşim örneklerine rastlamak oldukça zor-
dur. Bu alanlarda aile, sülale, aşiret odaklı bir 
arada yaşayan toplulukların yanı sıra,  kilise, 
şeyh gibi din merkezli bağlarla bir arada ya-
şayan topluluklara da rastlanır. Benzer toplu-
lukları bir arada tutan bir diğer önemli etke-
nin ise, ortak paydada toplanmış siyasal ve 
politik bir görüş olduğu unutulmamalıdır. Bu 
toplulukları bir arada tutan sözünü ettiğimiz 
nedenler, topluluklar arası etkileşim en aza 
indirgeyen, nispeten daha muhafazakar sos-
yal yapılar yaratmaktadır. Merkezden uzakta, 
belirli bir sosyal yapının etrafında toplanan 
bu topluluklar, merkezde gözlemleyebile-
ceğimiz kültürel etkileşime oranla daha çok 
bakir kalabilmişlerdir. Merkez müzik kültü-
rünün sınırlarını çizdiği alan ise, daha ziyade 
farklı kültürlerin ekonomik nedenlerle örülü 
bir iletişim biçimine işaret eder. Bu alanlarda 
iletişim ve diyaloğun bir sonucu olarak, farklı 
dilsel, dinsel ve etnik topluluklar, kırsalın çiz-
diği alanlardan farklı olarak çok daha yoğun 
ortak kültürel bir üretimin içindedirler. Mü-
zik bu kolektif üretim biçimlerinin boyutunu 
gözlemleyebileceğiniz, somutlaştırılabilir ör-
nekler sunması bakımından bu alanlarda çok 
daha net imgeler barındırır.



40

UHMAD
www.uhmadergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜZİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
Ocak – Şubat – Mart – Nisan Yıl: 2017  Sayı: 09 Kış İlkbahar Dönemi

International Refereed Journal of Music Researches
January - February - March - April Year: 2017 Issue: 09 Winter Spring 

ID:90 K:155
ISSN 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
Marka Patent - Trademark Patent 

2015/04090 

KULLANILAN YÖNTEM ve  
TEKNİKLER

Etnografik yöntem ve tekniklerin kullanıldığı 
saha içinde edinilen verilere, kaynak ile kar-
şılıklı oluşan güvenin ardından yapılan uzun 
görüşmelerin sonunda ulaşılmıştır. Görüşme 
öncesi kaba bir taslağın hazırlanarak, görüş-
menin genel hatlarının belirlendiği “görüşme 
rehberi kullanılarak yapılan görüşme”, tüm 
denetimin araştırmacıda olduğu “kurgulan-
mış görüşme”, kültür bireylerinin toplu ola-
rak görüşmeye katıldığı araştırmacı ve bir 
gözlemcinin yer aldığı derinlemesine yapılan 
“odak gurup görüşme” yöntemleri kullanıl-
mıştır. Sorular bazen açık uçlu, bazen direkt 
cevap isteyen, kimi zaman yönlendirici nite-
likte sorularak, kaynak kişinin sarf ettiği ye-
rel ifade ve tanımları tespit edilmiştir. Alınan 
cevapların, konuya olan yeterlilikleri nispe-
tinde “yankı yoklama” (Odak sorularıdır bun-
lar: anladım ilahiler şöyle seslendiriyorsunuz 
ya sonra? gibi sorular), “yönlendirici yokla-
malar” (peki ya o makamda seslendirmezse-
niz? gibi), “özet geçme” (anladım, siz de ki-
lisenizde seslendirdiğiniz ilahilerin ezgilerine 
makam diyorsunuz değil mi? gibi), “denetle-
yici” (yani tam olarak ne demek istediniz?) 
ifade ve sorularla teyidi yapıldı.

Gözlem kullanılan en önemli veri toplama 
yöntemimizdi. Araştırmacının alan ile tema-
sının boyutu ve alanda geçirdiği süreye bağlı 
olarak araştırmacının gösterdiği sabır, dik-
kat ve sahip olduğu bilgi-birikimlere dayalı 

en doğal ve sağlıklı veri toplama yöntemidir. 
Katılımcı gözlemci olarak yer aldığımız göz-
lemler, alanda söz konusu kültür tarafından 
ne ölçüde kabul gördüğüm? Sorusunun be-
lirlediği bir eşik noktası erişiminin ardından 
gerçekleşmiştir. Ancak bazı durumlarda, veri 
toplamak sizin katılımcı gözlemci olarak ola-
ya dahil olmanız münasebetiyle zor olabilir. 
Bu durumlarda, topluluğun yetkin bir isminin 
o anki varlığınıza dair bilgisinin olduğu, top-
luluğun diğer bireyleri tarafından bilinmediği 
bazı görüşmeler de olmuştur. Katılımsız göz-
lemci olduğum bu durumlarda, topluluk üye-
leri sizin neden orada olduğunuzla ilgilen-
mediği için, ulaşılmaya çalışılan veriye daha 
sağlıklı erişilmiştir. Topluluk üyelerinden 
yetkin bir ismin sizin neden orada olduğunu-
zu bilmesi, iki açıdan önemlidir. Bunlardan 
ilki Kümbetoğlu’nun da ifade ettiği gibi katı-
lımsız gözlemci araştırmanın etiği açısından, 
sahadaki bireyleri bilgilendirmeden gözlem 
yaparsa, hoş karşılanmaz (2005:127). Bu etik 
ilkesini çiğnememek için, topluluk üyelerin-
den en yetkin kişi bilgilendirilmiştir (Rahip, 
Papaz ya da aile büyüğü gibi). İkincisi, bil-
hassa toplu yapılan organizasyonlarda, o anki 
uygulamanın her bireyine bunu anlatmanın 
mümkün olmayışı ve organizasyonun azami 
olağan akışı içinde seyretmesi gerekliliğidir. 
Bu durumlarda katılımsız gözlemci olmak, 
elde edilecek verilerin güvenilirliğini de ar-
tırmaktadır.
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Kartopu örneklem metodu kullanılarak se-
çilen kişiler, katılımcı gözlemci tekniklerle 
ulaşılanlar ve geniş alan araştırmasında te-
sadüf edilen bireyler referans alınmıştır. Bu 
görüşmeler, enformel, formel ve odak gurup 
gibi yöntemsel teknikler barındıran görüş-
melerle, kimi zaman görüntü ve ses kayıtları 
kullanarak kayıt altına alınmıştır. Bu kayıtla-
rın uzun uzun, hassas bir biçimde transkripti 
yapılmıştır. Mardin merkez odaklı yapılan 
alan çalışmaları bazen Midyat, Nusaybin, 
Cizre, Urfa, Diyarbakır, Kızıltepe, Elazığ ile 
genişletilmiştir. Görüşmelerde ağırlıklı ola-
rak iletişim dilinin Türkçe olmasının yanı 
sıra, enformel ve odak grup görüşmelerinde 
Süryanice, Arapça, Kürtçe, Domca gibi diğer 
diller de kullanılmıştır. Sahada kullanmış ol-
duğum yöntemlerden bir diğeri de sözlü tarih 
yöntemidir. Geçmiş ile bugün arasında sıkış-
mış, tarihe tanıklık etmiş bu değerler, kendi-
lerinden önceki taşıyıcıları tanımış olma mü-
nasebetiyle araştırmamın en değerli kaynak-
ları olmuşlardır. Sözlü tarih yöntemlerinin 
kültür odaklı çalışmalarda yeri ayrıcalıklıdır. 
Bilhassa farklı kültürlerin bir arada yaşadığı 
yerlerde, kültürel dönüşümün, değişimin kı-
saca etkileşimin anahtarı bu kişilerde saklıdır. 
Alan araştırmam sonucu elde ettiğim Müzi-
kal materyallerin, makaralı kayıt ortamların-
dan, cd ve elektronik ortamlara aktarılarak; 
kayıtların hangi yıl, nerede, kimin evinde, 
kimlerle, nasıl bir amaçla bir araya gelinerek, 
kimlerin hangi enstrümanı çaldığı, kimlerin 
okuyucu olduğu, tespiti yapılmışsa kimlerin 

hangi eseri seslendirdiği gibi başlıklar altında 
tasnifleri yapılmıştır. Ardından çalışma konu-
suna uygun örnek eserler seçilerek bunların 
transkripsiyonları yapılmıştır.

Çalışmanın varsayımlarını ispat edebilmesi 
münasebetiyle, kullanılan bir diğer alan araş-
tırması yöntemlerinden biri de, amaçsal ör-
neklem tekniğidir. Böylelikle iddia edilen gö-
rüşün örneklemeleri alandan seçilerek, daha 
kapsamlı bilgiye ulaşılmış olur. Bu tekniğin 
kullanılmasının bir diğer önemi, çalışmanın 
üzerine inşa edildiği kültürel etkileşim taba-
nı için bireysel ölçekte iz sürebilmektir. Bu 
sayede etkileşimin hem topluluk hem de bi-
reysel düzlemlerdeki karşılıkları arasındaki 
benzerlik ve farklılıklar gözlemlenmiş olur.

Alan araştırmalarımda görüşme yapılacak 
kişi ile olan ilişkimin güven boyutu, meka-
nın özelliği (bir ibadet yeri gibi), kişilerin 
özel durumları ve talepleri doğrultusunda, 
yapılacak görüşmeler karşılıklı üçüncü kişi-
ler olmaksızın yapılmıştır. Ancak, bu hallerin 
olmadığı durumlarda yani; görüşülen ile ilk 
defa karşılaşılıyorsa, tercüman gerektiriyor-
sa, dernek ve benzeri kurum elamanları ile 
görüşülüyorsa, üçüncü kişiler referans olu-
yorsa ve görüşülen kadın ise, görüşme es-
nasında üçüncü hatta daha fazla sayıda kişi 
bulunmuştur. Güven kullanılan yöntemlerin 
sorunsuz işleyebilmesi ve alandaki malze-
meye direkt olarak ulaşılabilmesi noktasında 
araştırmacının kullanabileceği en güçlü sila-
hıdır. Burada gözden kaçmaması gereken en 



42

UHMAD
www.uhmadergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜZİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
Ocak – Şubat – Mart – Nisan Yıl: 2017  Sayı: 09 Kış İlkbahar Dönemi

International Refereed Journal of Music Researches
January - February - March - April Year: 2017 Issue: 09 Winter Spring 

ID:90 K:155
ISSN 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
Marka Patent - Trademark Patent 

2015/04090 

önemli ayrıntı, araştırmacının alanda geçire-
ceği zamanın uzunluğudur. Çünkü, araştırma-
cı alanda kaldığı her geçen süre zarfında bi-
raz daha sahanın parçası olacaktır. Bu durum 
sahada araştırmacıya duyulan güveni doğru 
orantılı olarak artıran en temel etkendir.

KURAMSAL ÇERÇEVE; ÇOKKÜL-
TÜRLÜLÜK BİLMECESİ

Kavram olarak nispeten yeni olmasına kar-
şın, olgu olarak tarihin en eski kayıtlarında 
çokkültürlülük örneklerini görmek mümkün-
dür. Birden fazla farklı etnik, dilsel, dinsel, 
kültürel topluluğun bir arada yaşadığı sosyal 
ve coğrafik alanlarda, bu topluluklar arası di-
yalog, ilişki, ticaret, savaş gibi bir dizi temas 
yaşanmıştır. Bu temaslar sayesinde topluluk-
lar bir diğerinin kültürünün/kimliğinin oluş-
masında katkılar sunmuş, hatta bu oluşumun 
bir parçası olmuştur. Çokkültürlülük bahset-
miş olduğum bu basit çerçevenin dışında, 
bugün ulus-devlet/liberal söylemlere karşın 
geliştirilmiş, politik kodlar taşıyan, azınlık-
lara; eşitlik, toplumsal haklar, özgürlükler, 
anayasal talepler vaat eden söylemleri içinde 
barındıran bir tezi savunmaktadır. Küreselleş-
menin bir sonucu olan kültürler arası iletişim 
ve diyolog, çokkültürlülüğe dair daha genel 
tanımlar yapmamıza olanak vermektedir. Kü-
reselleşme bir yandan dünyanın farklı bölge-
lerindeki birbirinden farklı kültürler arasında 
iletişimi sağlayarak, var olan benzerlikle-
ri, farklılıkları ortadan kaldırarak homojen 
bir kültür oluşturmaktadır. Dolayısıyla daha 

geniş bir etkileşim ağı içinde, benzeşen, dö-
nüşen tek tip bir kültür formu yaratır. Sonuç 
itibariyle, kuramsal ve ideolojik söylemlerini 
postmodern ve çokkültürlü teoriler üzerine 
inşa eden küreselleşme; geniş bir bakış açı-
sıyla dünya ölçeğinde kültürler arası bir etki-
leşimin ana dayanağı olmaktadır. 

Çokkültürlülük, birden fazla kültürün bir ara-
da yaşadığı sosyal-coğrafyayı tanımlamak 
için kullanılan bir terimdir (Çetin, 2007). Kü-
reselleşme karşısında etnik gurupların daha 
ayrımcı, ötekinin farklılıklarını gören, daha 
ulusalcı tepkiler vereceğini öngören tezle-
re karşın, çokkültürlü yaklaşımlar; kültürel 
farklılıkları tanıyıp hoşgören, saygılı bir ta-
nımlama yapar. Bu siyasal/politik yaklaşım 
20.yy’ın ikinci yarısından günümüze, bir dizi 
tartışmaların odağında ulaşmıştır.

Toplumsal çokkültürlü görünümlerin altın-
da ulus-devlet modeli yatmaktadır. Devletin 
idare ettiği toplumun azınlık veya çoğunluk 
hesapları yapılmaksızın hegamonik medya 
ve kurumlar aracılığı ile yönlendirdiği, da-
yattığı bir kültürel model baskın ideoloji ta-
rafınca belirlenir. Bu modelde kimin azınlık 
kimin çoğunluk olacağı sayısal çoğunluğa 
bakılmaksızın resmi ideolojilerce belirlenir. 
Ulus-devletin batıdaki iz düşümleri akılcılık 
ve romantik fikirlerin birleşiminden ortaya 
çıkmış bir görünüm sergiler. Esasında, son 
dönem Avrupa’sının temelde ekonomik ko-
şullarının ve kaynak yetersizliğinin doğurdu-
ğu ulus-devlet modeli, sömürgelerin izlediği 
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I. ve II.Dünya savaşlarının sonunda yayılan 
tepkisel, siyasal bir sürecin sonunda talep 
görmüştür. Bağımsızlık, bu taleplerin merke-
zinde yatan ana slogan olmuştur. Postmodern 
yaklaşımlarla büyüyen ulus-devletler oluşan 
bu talepler karşısında bireylerin haklarını dü-
zenleyen, adalet sistemini oluşturan, azınlık/
çoğunlukları kendi resmi ideolojisine göre 
şekillendirmekten çekinmeyen bir dizi adil 
olmayan uygulamaların da kaynağını oluştur-
muştur (Duman; 2009:  592). 

Diğer yandan, kültürel çeşitlilik/kimlik ile et-
nisite birbiri ile aynı temeller üzerine kurulu-
dur. Dolayısıyla çokkültürlü bilincin oluşma-
sında etnisite değinilmesi gereken en temel 
kavramlardan biridir. Etnisite çalışmaları, ke-
limenin kavramsal anlamı üzerinden yeniden 
yapılmaktadır. Yakın zamana kadar net bir 
biçimde kendini soy ve kan gibi kavramlar 
üzerinden tanımlayan etnisite, yeni tartışma-
larla bu kavramlarla olan sıkı bağlarında çö-
zülmeler yaşamıştır. Tartışmaların odağında 
soy ağacı oluşturmada yaşanan belirsizlikler 
ve soyun bir başına topluluk arası ilişkileri 
belirleme noktasındaki yetersizliği yatmak-
tadır. Öte yandan son dönem düşünürleri et-
nisiteyi 19.yy “ırk” kurgusunun güncel bir 
uyarlaması olarak görmektedir. Biyolojik bir 
tanımlama ile etnisitenin insan davranışlarını 
belirleyen bir kavramsal anlam taşıdığına dair 
tanımlamaları, insan davranışlarının genetik 
yolla aktarılamayacağı gerçeğine takılır. Tüm 
bu belirsizliklere karşın çok kültürlülük son-

rası ortaya çıkan literatürlerin genelinde, çok 
etnili yapıların müziğini, geleneğini kısaca 
kültürlerini tanıyarak kutsayan bir yaklaşım 
benimsenmektedir ( çev: Öztürk, 2012: 301). 
Zygmunt Baumann’da (1999), etnisiteyi kül-
türün araç olduğu bir algı ve irade meselesi 
ya da algı ve iradenin araç olduğu bir kültür 
meselesi olarak görür. Dolayısıyla etnisite bir 
başına belirleyici bir kültürel davranış modeli 
oluşturmayan, çokkültürlü teorilerin ortak bir 
temel üzerine inşa edildiği kavramdır. 

Çokkültürlü teorilerde etnik bir grubun fark-
lılıkları tanımlanırken, bu etnik topluluğa ait 
eksik ya da olumsuz tarafların görmezden 
gelindiği ya da toleranslı davranıldığı iddia 
edilir (Lajunen, 2011: 64). Çünkü çokkültür-
lü söylemler topluluklar arasındaki eşitsizlik, 
adalet, hukuk gibi konulara odaklanmıştır. 
Yani topluluklar arası adaletsizliğe karşı çı-
karken, o çokkültürlü yapıyı oluşturan her-
hangi bir topluluğun içindeki cinsiyet eşit-
sizliğini görmezden gelir. Çokhukukluluk 
gibi çokkültürlü teorilerin ana savını oluş-
turan yapıların uygulanabilirliği konusunda 
ciddi eleştiriler yapılmaktadır. Konuya dair 
en belirgin sıkıntılar farklı inanç grubuna ait 
toplulukların hukuk yasalarının dini hüküm-
lerce belirlenmesinden çıkmaktadır. Benzer 
biçimde politik çözümlerde çokkültürlü teo-
risyenler arasında varılmış bir ortak görüş de 
bulunmamaktadır. Çokkültürlü teorilere karşı 
getirilen eleştiriler genel hatlarıyla şu şekilde 
sıralanabilir; çokkültürlü toplumlarda diğe-
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rini kabul eden, eşit statüler tanıyan anlayış 
tamamıyla bir ütopyadır. Bu tür toplumlarda 
çatışma kaçınılmazdır. Modernizm sonrası 
gelişen bu söylem amacının aksine, ayrıştır-
maktadır (Duman; 2009). Çokkültürlü yakla-
şımların savunduğu bir kültürün diğerine olan 
tam farkındalığı ile oluşmuş birlikte yaşamın 
ancak, asimilasyon1 ile gerçekleşebileceğidir. 
Kültürler arası dilsel, tarihsel, siyasal, ekono-
mik farklılıklarının yanı sıra, eğitim seviye-
leri düşünüldüğünde, farklılıklar gözlemlenir. 
Bu farklılıklar çokkültürlü söylemlerin iddia 
ettiklerinin tersine, ayrıştırıcı hatta, çatışma 
doğuran ortamlara zemin hazırlar. Göçmen-
ler, mülteciler ve azınlıklar örneğinde olduğu 
gibi hegomonik kültür altında yaşayan top-
luluklar daha çok içine kapanarak, kendile-
rini ait oldukları toplumdan dışlanabilirler. 
Çokkültürlü teorilerin azınlıkları ön plana 
çıkararak, onları ötekileştirip dışladığını ve 

1 Asimilasyoncu söylemler farklı kültürlerin, 
sınırları içinde yaşadığı devlet tarafından, ait 
oldukları kültürlerden asimile edilip baskın ulusal 
kültüre dönüştürülmeleri gerekliliği üzerine inşa 
edilir. Bu gerekliliğin özünde eşit imkânlardan, 
haklardan, özgürlüklerden yararlanabilme vaatleri 
yatmaktadır. Aksi halde birlikte yaşanılamayacağı 
ve kültürler arası çatışmanın kaçınılmaz olduğu 
iddia edilir. Ancak asimilasyoncu yaklaşımlara 
karşı geliştirilen en büyük tezler Parekh’in de 
(2006) iddia ettiği gibi, kültürün köklerinin 
asimilasyoncu yaklaşımın değiştiremeyeceği kadar 
derinde saklı olduğudur. Diğer yandan bireyin 
asimilasyona rızası bile yeterli olmayacaktır der. 
Çünkü bazen baskın kültür bireyin bu dönüşümünü 
kabul etmeyecektir. Ayrıca asimilasyon  beklenenin 
aksine, daha savunmacı, içe kapanık ve bir dizi 
çatışma süreçlerini de beraberinde getirebilir. 

bunun sonucunda zorunlu bir hoşgörüye ma-
ruz bırakıldığı eleştirilir (akt, Çetin, 2007: 
23). Will Kymlicka çokkültürlülüğe yaptığı 
en önemli eleştirisinde çokulusluluk ve çok 
etniklilik gibi iki kavramın arasında sıkı-
şıp kaldığından ve yapılan onca tanımı ara-
sında kaybolduğundan söz eder (1998: 48).  
Kymlicka eleştirisinde asıl sorunun ‘kültür’ü 
oluşturan alt öğelerin belirsizliğinde yattığını 
savunur. Multicultural Citizenship: A Libe-
ral Theory of Minority Rights, 1995 başlık-
lı kitabında Kymlicka, etnik/dilsel azınlık-
lar üzerine yoğunlaşmış, İslamcı, Hrıstiyan 
ve eşcinseller gibi diğer azınlık haklarından 
bahsetmemiştir. Etno-ulusal azınlıkları, ken-
di özerklik ve temsil haklarına sahip olma-
ları gereken ulusal azınlıklar ve göçmenler 
diye iki başlık altında inceleyen Kymlicka, 
değerlendirme kapsamına almadığı kültürel 
ve etnik/inançsal azınlıkları noktasında eleş-
tirilmiştir. İris M. Young’ın isabetle belirttiği 
gibi, çok-kültürlülüğün birey yerine topluluk 
eksenli kuruluşu bireysel özerkliğe darbe 
vurabilir, bireyin mensup olduğu topluluğun 
değerlerinden farklı değerler edinmesini en-
gelleyebilir. Liberal kurama göre, bireyin 
(katı grup kültürü gibi) dışsal sınırlayıcılar-
dan korunması gerekir. Özellikle azınlık kül-
türünün insan hakları idealine aykırı (ırkçı ve 
otoriter) kaynaklardan beslenmesi durumun-
da, o kültüre mensup mağdurları kendi ka-
derlerine terk etmek liberal toplum idealiyle 
çelişir. Kymlicka, ulusal azınlıkların kendi-
kendilerini yönetme hakkını öyle geniş bir 
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çerçeveye oturtur ki aynı devletin yurttaşları 
olan farklı etno-ulusal toplulukların birbirle-
riyle ilişkilerinde (uluslararası hukuka özgü 
“iç işlerine karışmama” ilkesini anımsatan) 
diyalog yöntemini kullanmalarını önerir. Ne 
ki, ulusal azınlığı neredeyse “egemen devlet” 
yetkileriyle donatan ve evrensel insan hakları 
hususunda gruplar üzerinde baskı kurulması-
nı doğru bulmayan Kymlicka’nın modelin-
de, göçmenlerin payına bir kez daha liberal 
ilkelere harfiyen uymak düşer (Joppke, 2003: 
249-255). 

Çokkültürlü ve çokkültürlü söylemlere kar-
şı geliştirilen tezlerin odağında, eşitlik, hak, 
adalet, kabul edilme ve özgürlük gibi kav-
ramlar yatmaktadır.  John Bordly Rawls, B. 
Barry ve Young gibi bireysel hak ve özgürlük-
leri destekleyen başlıca öncülerin karşısında, 
topluluk hakları teorileri öne süren Kymlicka 
ve Taylor Parekh yer almaktadır. 19.yy dün-
yasında yeşeren Liberal ve Sosyalist söylem-
ler bireysel özgürlükler temelli yeni bir bakış 
açısı kazandırmıştır. Bu bakış açısı Rawls’ın 
adalet teorisiyle, yani; eşit sivil ve siyasi hak 
fikri ve de toplumsal-ekonomik hakların eşit-
liği fikrine dayanmaktaydı (Rawls, 2005). 
Liberalizm doğası gereği çokkültürlülüğün 
savunduğu topluluk haklarını, bireysel boyut-
ta savunur. Bireyi özgürleştiren liberalizme 
göre, zaten özgürleşen birey topluluk hakları-
nı savunmaya gerek duymayacaktır. 

Avrupa’dan (ABD, Kanada ve Avustural-
ya gibi göç alan ülkeler başta olmak üzere) 

tüm dünyaya yayılan, kültürel, dilsel, dinsel 
ve etnik farklılıklardan homojen bir kültür, 
dil, din ve tarih yaratarak tek bir ulus oluş-
turma isteği, 20.yy’ın sonlarına doğru bu fik-
re karşı ciddi tartışmaları getirmiştir. Bugün 
çokkültürlülük dediğimiz bu karşı söylem, 
tek millet/ulus/din/dil/kültür talebine karşın; 
tüm farklılıkları kabul eden ve tanıyan bir 
yaklaşım içindedir. Avrupa merkezli çokkül-
türlü tartışmalar esasında üç temel kaynak et-
rafında şekillenir. Bunlar; aynı ülke sınırları 
içinde yaşayan ve tarihsel bir derinliği olan 
azınlıklar, zamanla (bilhassa II. Dünya savaşı 
sonrası yaşanan) yaşanan ülkeler arası göç-
men ve mülteci hareketliliği, son olarak ise 
Avrupa sınırları içinde yaşanan resmi göç ha-
reketliliğidir (Canatan; 2009: 81). Bahsetmiş 
olduğum bu temel nedenlere bağlı olarak ya-
şanan nüfus hareketleri, zamanla birden fazla 
farklı kültürün bir arada yaşadığı çokkültür-
lü sosyal yapılar oluşturmuştur. Avrupa’nın 
değişen toplumsal, kültürel, dilsel ve dinsel 
yapısı, çokkültürlü fikirlerin yavaş yavaş su 
yüzüne çıkmasını sağlamıştır. 

1971 yılında Kanada hükümeti tarafından, 
bünyesindeki azınlıkları anlatmak üzere si-
yasal bir argüman olarak kullanılmaya baş-
lanan bu kavram (Çokkültürlülük=multicul
turalism), zaman içinde yaşanan tartışmalar 
sonucu kelimeye kullanım olarak iki anlam 
sahası kazandırmıştır. İfade olarak çokkültür-
lülük; 1957 yılında İsviçre’deki farklı kimlik-
leri işaret amacı ile kullanılmıştır (Eğinli v.d, 
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2012). Çokkültürlü söylemler genel itibariyle 
bu kavramın betimleyici ve normatif olarak 
kullanılmasını öngörmektedir. Öngörülen 
bu kullanımlara Parekh, birden fazla kültürü 
içinde barındıran toplumlarda yani çokkül-
türlü toplumlarda kültürler arası etkileşimi 
iki başlık altında ele alır. Bunlardan ilki, öte-
ki kültürü kabul ederek tüm taleplerine saygı 
duyarak çeşitliliğe olumlu bakar. Ya da öteki 
kültürü çoğunluğun içinde eriterek homoje-
nize eder. İlk durumda yaklaşım çokkültürlü, 
ikinci durumda ise mono-kültürcüdür. 

Birden fazla farklı etnik, dilsel, dinsel ve 
kültürel topluluğun bir arada yaşadığı yer-
lerde, bu birlikteliği ayakta tutan şeyi “kar-
şılıklı bağımlılık” fikri ile açıklamak gerekir. 
Bu söylem tüm toplumların neredeyse aynı 
ölçüde çokkültürlü duruma geldiğini söyle-
yen Charles Taylor’a göre (1994: 47), top-
lumsal tanınmışlık, bir topluluğun diğerini 
kabulü, tanıması ile kendiliğinden gelişir. 
Benzer biçimde S. Wolf’ta (1994), kültürü 
bireyden ayrı görmeyip, kültürü de bütü-
nüyle tanımanın gerekliliğine vurgu yapar. 
Bu karşılıklı tanınma hali, zaman içinde bir 
kültürün tamamen diğerine dönüşmesi ile so-
nuçlanabilir. Diğer yandan Young’ın (2007: 
60-63) ısrarla üzerinde durduğu “farklılık 
politikası”(demokratik kültürel çoğulculuk) 
ile kültürel alanda fikirler üretir. Bir arada ya-
şayan farklı kültürler içinde azınlığı oluşturan 
topluluklara pozitif yönde ayrımcılık yapıl-
ması bu bakış açısının temel savlarındandır. 

Asimilasyoncu yaklaşımın sunduğu eşitlik 
fikrinin aksine, kimlik, din, dil ve diğer kül-
türel kodların pozitif yönde yaklaşılması he-
deflenir. Etkileşim yani birlikte yaşam farklı 
kültürler arasındaki anahtar kavaramdır. Etki-
leşim süreci içinde gelişen diyalog, kültürle-
rarası çatışmaların önüne geçmesinde büyük 
rol oynar. Bhikhu Parekh (2002) bu konuda, 
birlikte yaşayan farklı kültürlerin arasında 
yaşanan diyaloğun, olası çatışmaları çöz-
mek için önemli olduğunu söyler. Kültürler 
arası çatışma sürecinin engelleyici faktörü 
olan diyalog ve bunun sonucunda kaçınılmaz 
olan etkileşim; farklı kültürleri dönüştürüp, 
değiştirebilir ya da ortak kültür elamanla-
rı yaratabilir. Şeyla Benhabib konuyla ilgili 
olarak (2002: 9). Kültürler, diğer kültürlerle 
karmaşık diyaloglar yoluyla şekillenir” der. 
Bennhabib kültürler arası diyaloğun altını 
çizerek, bunun sonucu olarak ortaya çıkan iç 
farklılaşmaya dikkat çeker. Aynı şekilde bu 
çalışmanın da kuramsal olarak referans aldığı 
Parekh’te (2006:167) birlikte yaşayan farklı 
kültürlerin zamanla oluşan diyaloglarının so-
nucunda benzeşim, kendi kültürel sınırlarını 
genişletmeleri, birbirilerini tamamlamaları 
gibi sonuçlara göndermeler yapar. İnsan öz-
gürlüğünün en temel şartlarından biridir di-
yen Parekh; çok-kültürlü bir tabiatın içinde 
yer alan kültürlerin yeni formlar için birbirini 
uyardıklarını, farklı kültürlerin sahip olduğu 
edebiyat ve müziğe karşı bir kabulün varlığı 
sonucunda, karşılıklı fırsatlar ve kazanımla-
rın oluşacağını düşünür. 
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MARDİN MÜZİK KÜLTÜRÜ ÖRNEĞİ: 
SABİHA

Müziği üreten kültür bireylerinin taşıdığı 
tüm kodlar, doğal olarak müziğin inşa süre-
cine de taşınır. Sartwell bu süreci, bir kültür 
içinde üretilen sanat eseri, kültüre dair tüm 
imgeleri taşır ve kültürün gündelik haya-
tı ile ilgili tüm meseleleri içinde barındırır, 
der (Sartwell, 2000: 104 Akt. Yıldırım, Koç 
2003: 40). Sartwell’in sözünü ettiği kültürel 
imgeler, müziğin üretildiği her an yeniden 
biçimlenir. Mardin’de Süryani, Arap, Türk 
ve Kürt topluluklarının her birinin sahiplen-
diği Sabiha eserinin Mardin merkez müzik 
kültürü ve kırsal müzik kültürü içindeki icra 
farklılığının nedeni de tam olarak budur. Her 
ne kadar, aynı ezgi kalıpları içinde seyreden 
bir icraymış gibi görünse de; icra tavrı, us-
lubu, okuyuş biçimi eserin yeniden üretildiği 
kültüre has çalgısının eşliği ile farklılaşır ve 
üretildiği kültüre ait olur. Böylelikle müzik, 
üretildiği kültürün karakterine bürünür ve bir 
değer haline dönüşür.

Müzik her toplum için farklı işlev ve anla-
ma sahiptir. Topluluğun üretim ilişkilerinin 
müziğin işlev ve anlamı belirleyen ana etken 
olduğu haller, aynı coğrafi alan içinde ya-
şayan toplulukların müzik kültürlerini fark-
lılaştırdığı gibi, farklı coğrafi alanlar içinde 
ikamet eden toplulukların müzik kültürleri 
arasında da büyük oranda benzerlik göste-
rir. Kerkük, Musul, Diyarbakır, Elazığ, Urfa 
ve Mardin gibi geniş bir alanda göreceğiniz 

merkez müzik kültürüne ait benzer müzikal 
yapılar; Mardin sınırları içinde yaşayan kırsal 
ve merkez müziği diye ayrıştırdığım iki farklı 
müzik kültürü içinde görülmez. Bu çelişki-
li tablo, müziğin üretildiği toplum nezdinde 
ne denli işlevsel ve anlamlı olduğu ile izah 
edilmelidir. Blacking bu izahı, müziğin gün-
delik hayata etkisinin, o kültürün bireylerinin 
deneyimleri ile olan ilişkisine dikkat çekerek 
yapar (1992: 86-91). Yani Genîm Dirûn2 şarkı 
örneklerindeki sadelik, bu müzikal yapıların 
ait olduğu kültür içindeki işlevselliği ile öl-
çeklendirilmelidir. Çünkü bu melodik örnek-
ler, Kürt coğrafyasında hasat zamanı topla-
nan iş gücü için bir konsantrasyon, iş bütün-
lüğü ve temposunu kurgulayan, dolayısıyla 
işin kolayca bitirilebilmesine yardımcı olan 
tekrarı kolay olmalıdır. Süryani kilise ilahi-
lerinde gördüğümüz sadelik de benzer biçim-
de müziğin ait olduğu kültür için ne ölçekte 
işlevsel olduğu üzerinden değerlendirilmeli-
dir. Ancak merkeze doğru ilerledikçe, müziği 
üreten topluluklar için müzik daha ziyade bü-
tünleştirici bir eğlence aracına dönüşür. Top-
lu eğlence organizasyonlarının başı çektiği 
müziğin üretim yerlerinde, virtüöz icraların, 
geniş ses aralığında seyreden ezgilerin, bol 

2  Bu müzikal örnekler, geniş bir coğrafyada yaşayan 
Kürtlerin iş (hasat zamanları gibi) zamanları, çalgı 
eşliksiz topluca seslendirdikleri müzikal yapılardır. 
Dar ses aralıklarında seyreden ve sürekli tekrar 
eden melodik hareketler, bu müzikal yapıların 
en belirgin özelliğidir. 10, 4 ve 2 zamanlı ritmik 
kalıplarda okunan Gênim dirûnlar, o an yapılan işe 
katkı sunanlar arasında iş bütünlüğü, konsantrasyon 
ve coşku vermek amacıyla seslendirilirler.
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süslemeli icraların ve sözlerde ağır bir dilin 
kullandığı genel bir müzik kültürü karşımıza 
çıkar. Sonuç itibariyle müzik eseri, üretildi-
ği kültür içinde anlamlanır ve değer kazanır. 
Çünkü müziğin üretildiği kültürün üretim sü-
recine yansıyan kolektif inşası, üretime katkı 
sunanların taşıdığı  kültürel kodlarla donanır. 
Doğal olarak, üretilen müzikal malzemeyi 
üretildiği kültürün dinamikleri ile açıklamak 
gerekmektedir. Bu bağlamda çalışmanın saha 
ayağında elde edilen bulgular, kendi özgün-
lüğü içinde gruplandırılmış ve “bir müzikal 
örnekte çok kültürlü unsurlara nasıl ulaşılır?” 
sorusu cevaplandırılmaya çalışılmıştır. Müzi-
kal örnek içinde aranması gereken imgeler, şu 
alt başlıklar altında toplanmıştır:

1- Müzik Kültürüne Özgü Kullanılan Müzi-
kal Bir Tür Adı

2- Kullanılan Çalgı ve Yaygınlığı

3- Çalgısal İcra, Uslup, Tavır, Akort, Tutuş 
Şekli

4- Çalgının Kullanıldığı Mekan

5- Müziğin Üretildiği, İcra Edildiği Mekan-
lar/Yerler 

6- Müziğin üretildiği kolektif yapı (icracı ve 
dinleyenlerin taşıdığı kimlik)

7- Müziğin Dili, Şive, Ağız, Lehçe

8- Sözlerde Görülen, Deyimler, İsimler, Kişi 
Adları, Yer Adı, Bölge Adı

9- Dans (Eserin sahip olduğu oyun)

10- İşlenen Konu (Tema), İşleniş Biçimi

11- Ritmik (Usul) Yapı

12- Melodik Yapı (Nota Analizi)

13- Okuyuş Tavrı/Tarzı 

14- Müziğin Toplumdaki Yeri

15- Müziğin Üretiliş Amacı, İşlevselliği

16- İcracıların Toplumsal Statüleri

17- İcracıları Besleyen Müzikal Örnekler 

18- O anki icraya yansıyan icracıların taşıdığı 
kimlik

19- Karakteristik bir ses (müziğin üretildiği 
kültürün ses sistemi içinde aranmalı)

Aşağıda yer alan Mardin ve civarında seslen-
dirilen Sabiha eserinin, Mardin’de yaşayan 
farklı topluluklar tarafından seslendirilen icra 
örnekleri “varyant” başlıkları altında toplan-
mıştır. Bu başlıklar, icra farklılıklarını tanım-
ladığı gibi, dilsel olarak da bir ayrımı göster-
mektedir. Sabiha eserinin tüm varyantlarının 
transkripsiyonu yapılarak, yukarıda sıralamış 
olduğum imgeler üzerinden irdelenmiştir. 
Mardin kırsal ve merkez müzik kültüründeki 
icralarının karakteristik bir biçime nasıl dö-
nüştüğü gösterilirken, eserin Süryani, Kürt, 
Türk ve Arap müzik kültürleri içindeki yeri 
göz önüne alınarak eserin ortak bir müzik ör-
neğine nasıl dönüştüğü gösterilmektedir.
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Varyant 1

Sabiha (Türkçe) Sabiha (Arapça)
Sabiha sabahlamışsın Sabiha kıssıhırti
Kalk git ve uyu Kumi ıtlai u nemi
Le le yar/le Sabiha Le le yar3/le Sabiha
Uyumam uyumam sevdiğim Monem u monem dalal
Sen koynumda olmayınca Le mo utkun fihdani
Le le yar/le Sabiha Le le yar/le Sabiha
Nereye gitmektesin sevdiğim Leyn inte rayıh dalal
Beni de yanında götür, beni de yanında götür U meık veddini , u meık veddini
Le le yar/le Sabiha Le le yar/le Sabiha
Mendilin yap (beni)  Sevini marhamıtık
Cebine indir beni Fi cebik dellini
Le le yar/le Sabiha Le le yar/le Sabiha
Nerede sıkılırsan benden Eyn ke(y)s ıcizt minni
Orada bırak beni orada bırak beni Hauneke ğallini hauneke ğallini
Le le yar/le Sabiha Le le yar/le Sabiha
Sigaranın külü elbisemi yaktı Kebabıt cığarıtık harekıt fisteni
Le le yar/le Sabiha Le le yar/le Sabiha
Valla gömleğini yakıp intikamımı alacağım Valla tehrık gömlegik u tecarri merami
Ve intikamımı alacağım U tecarri merami 
Le le yar/le Sabiha Le le yar/le Sabiha

3 Esasında “yâr” Farsçadan Türkçe’ye geçmiş, zamanla Türkçeleşmiş bir sözdür. Eserin en eski icralarında bu 
kelime yerine “le” kullanılmıştır ancak, sonraları eser içerisinde sürekli tekrar eden bu söz kalıbının içine “yar” 
kelimesi eklenmiştir. Yörede yapılan Sabiha icralarında bu kullanım yaygındır.
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Varyant 2

Sabiha (Türkçe) Sabiha (Kürtçe)
Bu eve bir hırsız girdi Dizêk girtî vê malê
Le le le Sabiha Le le le Sabîha
Sabiha yandan yandan  Sabîha yandan yandan
Le le le Sabiha Le le le Sabîha
Seni severim candan  Seni severim candan
Le le le Sabiha Le le le Sabîha
Korkmayız şundan bundan  Korkmayız şundan bundan
Le le hey hey hey le Sabiha Le le hey hey hey le Sabîha 
Hey o okulun damının üstünde Hey ser banê wê mektebe
Hey hey hey le le le le le le Sabiha Hey hey hey le le le le le le Sabîha
Ellerim memelerinde Destem ser memikê te bî 
Gel le Sabiha Were were were le Sabîha
Memeleri Halep şekeri  Memik şekirê Helebê
Hey le Sabiha He hey le le le Sabîha

Varyant 3
Sabiḥa (Süryanice) Sabiha (Türkçe)
Sabiḥa şte lax sagi Sabiha çok içtin
Kum u dmax bahro dcayni Gözümün nuru kalk
Le le Sabiḥa Le le Sabiha
Qurbane du savkavo O saça kurban olduğum
Dnaḥıtva calı ğninax Kaşlarının/alnın üstüne inmiş olan
Le le Sabiḥa Le le Sabiha
Noşaqno u slibavo O Haçı öpeyim
Ddamıxva bayne sadrax  Göğsünün üzerinde olan
Le le Sabiha Le le Sabiha 
Rişaxyo cal barkoti Dizimin üstünde olan başındır
Ḥabibto idax bidi  Ey sevgili elin elimde
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Varyant 4

Sabiha (Türkçe)
Bir tel çektim Mardin’den
Bir ah çektim derdinden
Babisor suyu gibi
Yaş gelir gözlerimden

Hamayil var boynunda
Cerresi var kolunda
Sana kurbanlar kestim
Sultan Şeyhmus yolunda

Dama seriyor hedik
Saçları belik belik
Üzerlik yaktırayım
Gelmesin sana kemlik

Bölgede yaşayan tüm topluluklar tarafından 
“Sabiha” adı ile bilinen eser, yalnızca son dö-
nem merkez kültürün müzisyenleri tarafından 
“Bir Tel Çektim Mardin’de” olarak da bilinir. 
Arapça, Kürtçe, Türkçe ve Süryanice olmak 
üzere toplam dört farklı dilde seslendirilmek-
tedir. Kimi icralarda ise birkaç farklı dil, bir 
arada kullanılmıştır. Varyant 3 ve 4’te yapılan 
icra çok dilliliğin birer örneğidir. Eser, yöre-
de her bir topluluk tarafından sahiplenilmesi 
ve benzer bir icra ile çalınıp söylenmesi ba-
kımından özeldir. Kürtçe dilinde rebap eşli-
ğinde okunduğunda karakteristik bir icraya 
dönüşürken, ud, cümbüş, keman ve ritim saz-
lar eşliğinde Arapça seslendirildiğinde; Arap 
müzik kültürünü, benzer sazlarla Süryanice 

seslendirildiğinde; Süryani müzik kültürünü, 
TRT icrasıyla Türkçe seslendirildiğinde de; 
farklı bir ifadeye bürünmektedir. Sartwell bu 
süreci, bir kültür içinde üretilen sanat eseri, 
kültüre dair tüm imgeleri taşır ve kültürün 
gündelik hayatı ile ilgili tüm meseleleri için-
de barındırır, der (Sartwell, 2000: 104 Akt. 
Yıldırım, Koç 2003: 40). Böylelikle müzik, 
üretildiği kültürün karakterine bürünür ve bir 
değer haline dönüşür (Timuçin, 1987: 24). 

Blacking, bilhassa müziğin gündelik hayata 
etkisinin, o kültürün bireylerinin deneyimle-
ri ile olan ilişkisine dikkat çeker. Bu sebeple 
müzik eseri, üretildiği kültür içinde anlamla-
nır ve değer kazanır. Çünkü müziğin üretildi-
ği kültürün üretim sürecine yansıyan kolektif 
inşası, üretime katkı sunanların taşıdığı  kül-
türel kodlarla donanır. Doğal olarak, üretilen 
müzikal malzemeyi üretildiği kültürün dina-
mikleri ile açıklamak gerekmektedir.

Sabiha (TRT’deki kayıtlı adıyla Bir Tel Çek-
tim Mardin’den) örneği üzerine kurulu ça-
lışmanın ana hedefi, eserin çalgısal, okuyuş, 
işlenen konu, icracıların taşıdığı kimlikler, ic-
rayı besleyen müzikal örnekler, eserin farklı 
kültürlerdeki işlevi, yeri, çalgısal ve okuyu-
şa yansıyan tavır-uslup, melodik yapı, ritmik 
değişim, dans, kullanılan dil ve ağız özelliği, 
müziğin üretildiği mekan-yer, varsa eserin sa-
hip olduğu özel adları irdeleyip; eserin sahip 
olduğu çokkültürlü kodları ortaya çıkararak, 
bir arda yaşayan farklı kültürlerin ortak mü-
zikal kültür örnekleri ürettiğine dair dayanak-
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lara ulaşmaktır. Bu bağlamda seçilmiş Sabiha 
örneği, ortak bir kültür değeri olma önemine 
sahiptir. Varyant başlığı altında, kullanılan dil 
ve icra farklılığı tanımlanmaya çalışılmış ve 
tüm bu tanımlar, eserin taşıdığı kültürel kod-
lar ile aşağıda verilmiştir.

Varyant 1’deki sözler, eser içerisinde geçen 
“yar” kelimesi hariç tamamıyla Arapçadır. 
Eserin 1960’lı yıllarda, bir ev ortamında alınan 
kaydında, eseri okuyan Tuma Tüfenkçi’nin 
icrası içinde “yar” kelimesinin telaffuzuna 
rastlanılmamıştır (Varyant 1 transkripsiyo-
nu için Bknz Şekil 2). Bu kelime, eserin son 
yıllardaki icralarında “le” ifadesinin yerine 
kullanılmaya başlanmıştır. Tematik olarak 
aşkın işlendiği eser, yörede müziğin var ol-
duğu neredeyse tüm alanlarda okunmaktadır. 
Sabiha isminde bir kadın ile aşığının karşı-
lıklı diyaloğunun işlendiği sözlere, zaman 
içinde türetilerek farklı sözler eklenmiştir. En 
yaygın kullanılan sözler varyant 1’dir. Mar-
din merkez müzik kültürünün söz örnekleri-
ne baktığınızda, sürekli değişen, icracının o 
anki performansı içinde eserin hece yapısına 
uygun yeni sözler ile yeniden üretilmesi sık 
görülen bir şeydir. Hatta öyledir ki, icracılar 
için müziği anonim olan eserin sözlerinin ki-
min tarafından yazıldığı  bilinir ve bu durum 

icracının (Söz yazarının) kabiliyeti olarak 
görülür. Bazen de yeni bir performans sıra-
sında okuyucu, var olan sözler üzerine yeni 
eklemeler yaparak eseri yeniden icra edebi-
lir. Bahsetmiş olduğum Mardin  merkez mü-
ziğinin kültürü içinde görülen doğaçlayarak 
söz yazma, ya da eserin aynı hece ölçüsüne 
sahip başka bir ezgi kalıbı ile seslendirilme-
sine dayalı gelenek, benzer biçimde Süryani 
kilise müziği içinde de vardır (Bknz şekil 1). 
Süryani kilisesi ilahileri bir kalıp ezgi ile ses-
lendirilirler. Süryanilerin sekiz ana makam 
dedikleri, belirli kalıp ezgiler üzerine kurulu, 
tamamıyla hece ölçülerinin referans alındığı 
ilahiler farklı ezgi kalıpları ile de okunabilir. 
Örneğin; Mor Yakub tarafından yazılmış on 
iki hece ölçüsüne sahip bir şiiri, birden fazla 
ezgi kalıbı ile (Süryani kilise müziğinde ma-
kam da denilmektedir) duyabilirsiniz. Sözler 
kadar, kullanılan ezgi kalıbının da değişme-
mesi, okunan ilahinin akılda yer etmesi ve 
aktarılabilmesi bakımından çok önemlidir. 
Süryani kilise müziğinde geçen sekiz ana ma-
kam teorisinin pratikteki karşılığı, hafızanın 
güçlendirilmesine yöneliktir. Bu ana makam-
larla sayısız, kilise için yazılmış şiir seslendi-
rilmiş ve bu uzun sürecin sonunda bugün ki 
Süryani kilise müziği oluşmuştur.
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Resim 1. Beth Gazzo’da Yer Alan Beş Heceli Bir İlahinin, Sekiz Farklı Ezgi Kalıbının 

(Süryani Kilisesinde Makam) Transkripsiyonları
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Varyant 1’in elimize ulaşmış en eski kaydın-
da, cümbüş ve keman gibi Mardin merkez 
kültürünün geleneksel sazları kullanılmıştır. 
Kemanın eser içinde atlamalı ses aralıkları 
kullandığı, cümbüşün ise daha sade bir icra-
sı duyuma çarpmaktadır. On zamanlı ritmik 
kalıbın 3+2+2+3 diziliminin kullanıldığı eser 
icrası, günümüzdeki mevcut icralar ile ay-
nıdır. Bugün yapılan icralardan farklı olarak 
varyant 1, daha yalın ve sade bir icraya sahip-
tir. Dörtlük ve sekizlik nota süre değerlerinin 
kullanıldığı varyant 1’de, günümüzde mevcut 
bir çok icrada görülen trilllere  ve çarpmala-
ra rastlanılmamıştır. Ancak varyant 1, 3 ve 
4’ün icralarına bakıldığında, benzer biçimde 

ölçü başlarına denk gelen dörtlük ve sekizlik 
süre değerlerinde suslar yer almıştır. Bemol 
2 (Türk halk müziğinde sık kullanılan) gibi 
yöresel bir koma kullanımı varyant 1, 3 ve 
4’te vardır. Varyant 2’de ise bu ses çok daha 
dik bir ses aralığına denk gelmektedir.  Bu-
nun nedeni; elimizde bulunan varyant 2’nin 
icrasının yapıldığı en eski kayıtta kullanılan 
sazın, icra şeklinden kaynaklanmaktadır. Re-
bap perdesiz bir saz olmasına karşın, yörede 
ki icrasında si bemol 2 perdesine denk gelen 
ses, daha dik çalınır ve seslendirilir. Rebap 
icracılarında görebileceğiniz bu icra biçimi, 
yörede bugün rebap çalan tüm müzisyenlerin 
icralarının genel özelliğidir. 

Resim 2. Sabiha Eserinin Arapça İcrası

Varyant 1’in icra edildiği kayıta yansıyan et-
nik dağılım şaşırtıcıdır. Mardin Keldanilerin-
den Tuma Tüfenkçi eseri seslendirmekte aynı 
zamanda kemanı çalmakta, Mardin Arapla-
rından Hafız Kermo eseri seslendirmekte,  

Mardin Ortodoks Süryanilerinden Corc Kırıl-
maz4 cümbüşü ile, ve son olarak Ermeni Lo-

4 1917-1981 yılları arasında yaşamış Kırılmaz, 
Mardin’in Ortodoks Süryanilerindendir. Yörede 
cümbüş icrasındaki ustalığı ile bilinmektedir. 
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ren Tepsi5 ise darbukası ile eşlik etmektedir.  
İcraya yansıyan bu kültürel çeşitliliğe rağ-
men, icra ve duygu bütünlüğünü bozmayan 
tavır ve uslubun yanı sıra, zaman zaman yapı-
lan toplu okumadaki dil bütünlüğü (Arapça) 
oldukça şaşırtıcıdır. Benzer biçimde eserin 
nakarat bölümlerinde tüm okuyucular aynı 
okuyuş uslubu ve nağmeleri kullanarak ic-
raya katkı sunmuşlardır. Bu benzerlik, eserin 
ne ölçüde ortak kültür ürünü olduğunun bir 
diğer göstergesidir.

Sabiha, Mardin merkez müzik kültüründe 
toplu icra geleneği içinde yer alan ve en po-
püler eserlerinden biridir. Düğünlerde, diğer 
özel gün ve gecelerde yapılan müzikli eğ-
lencelerde sıkça icra edilir. Bil Kurmanci, 
Sorarım sorarım ve Delale be Male ismi ile 
bölgede bilinip okunan eserlerde olduğu gibi, 
Sabiha’da da dinleyenler bulundukları yer-
den ya okuyarak ya da alkış ile eşlik ederler. 
Belirgin bir dans ile eşliği bulunmamaktadır.

Varyant 1, 3 ve 4 icralarında belirgin bir ritmik 
kalıp ve ezgi yapısında benzerlikler olmasına 
karşın, varyant 2’nin icrası farklıdır. Varyant 
2’de duyumsal olarak icraya yansıyan daha 
sert bir icra ve serbest okuyuşların eklendiği 

Yaşadığı dönem içinde Mardin müziğinin 
şekillenmesine katkılar sunmuş Kırılmaz, birkaç 
kişiden oluşan müzik topluluğu ile bir dizi etkinliğe 
imza atmıştır.

5 Asıl adı Loren Tepsiciyan olan Loren, yörede 
Tepsi soyadı ile anılmaktadır. Mardin’in bugün 
nereyse yok olmuş az sayıda Ermeni topluluğunun 
bir üyesidir. Kendisinin biyografisine dair 
ulaşabildiğim bilgi oldukça kısıtlıdır.

bir yapı görülmektedir. Varyant 2’de, Mîrade 
Kinê’nin6 1970’lerdeki icrası referans alın-
mıştır (Bknz Şekil 4). Varyant 2’de yer alan 
iki dize, tamamıyla Türkçe seslendirilmiştir. 
Ancak bu iki dize haricinde eser Kürtçedir. 
Aşk temalı bir konunun işlendiği sözlerde 
müstehcen bir anlatımda yer almaktadır. Bu 
sebeple yalnızca erkeklerin bulunduğu mü-
zikli eğlence zamanlarında okunan eserin 
bugün okunan sözleri içinde bu kısımlar kul-
lanılmaz7. Düğün yerleri, bu eserin Kürt mü-
zisyenlerce seslendirdikleri alanlardır.

Varyant 2’nin icrasında kullanılan ritmik ka-
lıp dizilimsel olarak; varyant 1, 3 ve 4’ten 
farklıdır. 10 zamanlı ritmik yapının 2+2+3+3 
dizilimi kullanılarak icra edilmiştir. 10 za-
manlı ritmik yapılar, Kürt müziği içinde sık-
ça görebildiğimiz bir ritmik kalıptır. Müziğin 
daha ziyade gündelik hayatın içine sirayet et-
tiği Kürt müzik kültüründe, belirgin biçimde 
“Gênim Dirûn” gibi ezgi kalıpları da bu rit-
mik kalıplar üzerine inşa edilmişlerdir (Bknz 
Şekil 3).

6 Mîradê Kinê, 1943-1984 yılları arasında Mardin’de 
yaşamış, Mardin’in Kürtlerindendir. Yörede Kürt 
müziği denilince akla gelen ilk isimlerdendir. 
Bilhassa rebap icrasındaki kendine has tavrı, uslubu 
ve becerisinden dolayı kendisinden sıkça söz ettirir. 
Bölgedeki tüm Rebap icracıları tarafından halen 
örnek alınması ve Kürt müziğine sunduğu katkılar 
dolayısıyla önem arz etmektedir. 

7  Yörede bulunan mırtıp/mıtrıbların geçim kaynağını 
ağırlıklı olarak düğünler oluşturmaktadır. Kadın ve 
erkelerin bir arada bulunduğu düğün yerlerinde, 
eserlerde yer alan bu tür müstehcen sözler ayıp 
sayıldığı için, sarf edilmez. 
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GÊNİM DİRÛN EZGİSİ

Resim 3.  Gênim Dirûn Ezgisi Örneği

Resim 4. Sabiha Eserinin Kürtçe İcrası

Varyant 2’de yer alan icra, kırsal müzik kül-
türünün bir diğer geleneksel ve karakteristik 
sazı olan rebap eşliğinde yapılmıştır. Sazın 
bir çalım uslubu olan sert yay hareketleri ve 
polifonik yapısı, eserin okuyuşuna da yansı-
maktadır. Kullanılan dil (Kürtçe), okuyuştaki 
tavrı etkileyen bir diğer unsurdur. 

Eser varyant 2’de, nota değerleri dörtlük ve 
sekizlik süreleri geçmeyen, susların birkaç 
ölçü dışında hiç kullanılmadığı bir icraya 
dönüşmüştür. Ayrıca varyant 2’de diğer tüm 
varyantlardan farklı olarak suslar, ölçü son-
larında kullanılmıştır. Kullanılan sus işa-
retlerinin değerleri, tıpkı diğer varyantlarda 
yer alan üç sekizlik süreye eş değerdir. Eser 
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içinde gördüğümüz susların azlığı, kullanılan 
sazın (rebap) yaylı olmasından kaynaklıdır. 
Bu çalgısal icra, daha sık bağ ve polifonik ses 
anlamına gelmektedir. Eserin çalgısal icrasın-
da duyuma yansıyan polifonik yapı, üç telli 
bir saz olan rebap’ın pesten tize doğru artmış 
dörtlü akortlar ile yapılmış akordundan kay-
naklanır. Daha ziyade, icra esnasında yay tüm 
tellere vurularak çalındığından, polifonik bir 
duyum sergiler. Kinê, eserin ilk ölçüsünde 
gösterildiği üzere, kırsal müzik kültürünün 
bir geleneği olan “hey hey” gibi bir nida ile 
serbest bir okumaya geçmiş, ardından 10 za-
manlı ritmik okumayla devam etmiştir. Yö-
rede “hay hay”, “hey hey” gibi nidalar, rebap 
icracılarının eser öncesinde veya, tekrar eden 
her ezgi başında yaptıkları karakteristik bir 
okuyuş tavrıdır. 

Yörede kırsal alanlara doğru gidildikçe, bu-
ralarda yaşayan farklı etnik toplulukların bes-
lendiği müzikal yapılar bazen ortak bir payda 
da toplanır. Bilhassa yörede kırsal alanlarda 
varlıklarını nispeten koruyabilmiş Yezidiler 
ve Süryanilerin müzik kültürleri ile bu alan-
ları paylaştıkları Kürtlerin müzik kültürle-
ri, mıtrıplar olmadan tanımlanamaz. Çünkü 
mıtrıplar kırsalın müzik kültürünün ortak 
paydasını oluşturmaktadır. Kırsalda yaşayan 
yukarıda sözünü ettiğim farklı kültürlerin, 
aynı zamanda ortak bir dili olan Kürtçe; or-
tak paydaya yansıyan müzikal örneklerin de 
en birleştirici unsurudur. Kırsalda müziğin 
üretildiği ortak dil, Süryaniler içinde, Yezi-

diler içinde Kürtçedir. Sayısal olarak sahip 
oldukları üstünlük nedeniyle kırsalın müzikal 
kültürüne yön veren Kürtlerin müzik kültürü 
içinde mıtrıplar; her ne kadar Kürtçeyi ana-
dilleri gibi konuşuyor olsa da (çoğunlukla 
anadilleri Kürtçedir) kendi içinde farklı etnik 
aidiyetlere sahip olabilirler. Domlar sözünü 
ettiğim bu etnik topluluğun başında gelir. Yö-
rede yaşayan toplulukların “hafif bir meslek” 
olarak gördükleri müzisyenlik görevini üst-
lenen bu topluluk, diğer toplulukların müzik 
ihtiyaçlarını karşılamış ve bugün ortaya çıkan 
müzik kültürüne önemli katkılar sunmuşlar-
dır. Mıtrıplar pek tabii yalnızca Domların ara-
sından çıkmazlar, Kürt topluluğu da bu gele-
neği beslemiştir. Çoğunlukla Kürtçe ve Türk-
çe dillerinde seslendirdikleri eserleri, bölgede 
(özellikle kırsal alanlarda) bu dilleri anlayan, 
konuşan diğer topluluklar tarafından dinlen-
mektedir. Kendisi de yörede mıtrıp olarak bi-
linen Kinê’de, bu üretime katkı sunmuş, kır-
salın müzikal kültürü içinde tanınan bilinen 
en belirgin icracılar arasında yer almaktadır.

Varyant 3 eserin Süryanice söylenen sözleri-
dir. Merkezin müzik kültürü içinde duyama-
yacağınız sözleri, kırsalda ve yakın coğrafya 
da yaşayan, anadilleri Süryanice olan Sürya-
nilerin müzik kültürü içinde görebilirsiniz. 
Eserin Süryani müzik kültürüne dair sunmuş 
olduğu en önemli kanıtlar (eserin dili hariç), 
varyant 3’ün içerisinde geçen bazı kavram-
larda saklıdır. Çok içtin, haçı öpeyim gibi ta-
mamıyla Hristiyan kültürünün içinde yer alan 
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bu kavramlar, yörede bulunan diğer müzikal 
geleneklerin içinde sözlü olarak ifade edilebi-
lecek şeyler değildir. 

Elimizdeki kayıt (varyant 3), Bedri Ayseli’nin 
sırasıyla Türkçe, Arapça ve Süryanice oku-
duğu ses kaydına aittir. Merkez ve kırsal 
müzik kültüründe kullanılan tüm sazları du-
yabileceğiniz bu kayıt, varyant 4’e ait me-
lodik yapı ile birebir aynıdır. Bu benzerlik 
her iki okuyucunun sahip olduğu müzikal 
deneyimleri yansıtmaktadır. Varyant 4, İzzet 
Altınmeşe’nin icrasının referans alındığı bir 
kayıttır. Altınmeşe ve Ayseli, dönemsel ola-
rak, sahip oldukları icra tavırlarındaki ben-

zerlik, beslendikleri müzikal kültürleri ortak-
tır (Bknz şekil 5). Ancak yörede eserin icrası, 
hem çalgısal hem de okuyuş olarak varyant 
3 ve 4’ten nispeten farklıdır. Bu farklılıklar 
genelde okuyuşa yansıyan çarpmalar ve ölçü 
sonlarındaki kalış seslerinde görülmektedir. 
Varyant 1 ve 4’te de yer alan okuyuşta ana 
sesin bir tam ses üstüne gelen çarpmalar yer 
alırken, Tüfenkçi’nin ve Kinê’nin icrasında 
bu tür çarpmalar bulunmamaktadır. Ancak 
benzer biçimde varyant 1, varyant 4 ve Tü-
fenkçi icralarında ölçü başlarına denk gelen 
üç sekizlik süre değere sahip suslar yer al-
maktadır.

Resim 5. Sabiha Eserinin Türkçe ve Süryanice İcrası
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Varyant 4, TRT arşivine 3399 eser numarası 
ile kayıt altına alınmıştır. Eserin künyesinde, 
derleme tarihinin 1990 yılı öncesi ve Mardin 
halk evi derlenen kurum bilgileri verilmiştir. 
Ancak eksik olan bilgiler göz ününe alındı-
ğında, mevcut icranın neden yöredekinden 
farklı yapıldığına dair fikir yürütebilmek ol-
dukça zor. Tüm sözlerin 1980’lerin sonlarına 
doğru İzzet Altınmeşe tarafından yazıldığı 
varyant 4, tamamıyla Türkçedir. Ancak ese-
re konu olan “Sabiha” adı, Mardin merkezde 
bazı mahalle ve yer adı, yöresel bazı adlara 
eserin sözleri içinde yer verilerek, bir Mardin 
halk şarkısı görünümü vermektedir. Tematik 
olarak herhangi bir başlık altına koyamadığı-
mız varyant 4’te işlenen konu, aşk ve memle-
ket özlemi arasında kalmış, bütünsel bir ifade 
oluşturmamaktadır. Bu icrada farklı olarak, 
merkez müzik kültürünün sazları olan ud, 
keman, cümbüş, zil ve darbuka gibi çalgılara 
yer verilmemiştir. Daha ziyade TRT’nin halk 
müziği çalgıları olarak kullandığı, bağlama, 
davul, zurna ve diğer nefesli sazlarla yapılmış 
bir icrası söz konusudur.

SONUÇ

Mardin merkez ve civarının referans alındı-
ğı çalışma içinde, bölgede yaşayan Süryani, 
Arap, Kürt ve Türk topluluklarının müzik 
kültürleri karakterize edilerek Sabiha ese-
ri üzerinden betimlemeye çalışılmıştır. Bu 
topluluklar için ortak bir kültürel değer olan 
Sabiha eserinin Türk, Kürt, Süryani ve Arap 
müzik kültürlerinde var olan icra örneklerinin 

transkripsiyonları üzerinden, melodik ben-
zerlikler gösterilmiştir. İcra içinde kullanılan 
karakteristik sazların (Rebap, cümbüş, ud, 
keman, darbuka gibi) yapısal özelliklerinin 
belirleyici olduğu, performansı gerçekleşti-
ren icracının içinden geldiği müzikal kültürün 
bütünüyle icrayı yansıdığı melodik ve ritmik 
farklılıklar bu transkripsiyon içinde gösteril-
miştir. Yörede Arapça, Kürtçe, Süryanice ve 
Türkçe seslendirilen eser, aynı zamanda bu 
dil gruplarının bir arada icra içinde yer aldığı 
bir performansa da dönüşmektedir. Eser için-
de işlenen konunun her bir topluluğun müzik 
kültürü içinde değişmesine rağmen, “Sabiha” 
eser adı ve bu adın atfettiği kadın ismi ko-
runarak işlenmiştir. Ezgi hareketlerinin dört 
farklı kültürel icra içinde duyumsal olarak 
değişmediği, yalnızca Kürtçe icra içinde rit-
mik yapının diğer icralardan farklı biçimde 
dizilimsel olarak değiştiği görülmüştür. 10 
zamanlı ritmik yapıların bölgede yaşayan her 
bir topluluk için en çok kullanılan kalıplardır. 
Ancak bu ritmik kalıp içindeki 3 ve 2 ritmik 
gruplamaların yer değiştirmesine bağlı ola-
rak, ritmik yapılar aynı ezgi kalıbı üzerine 
örülü örneklerin farklı müzik kültürleri ara-
sında farklı duyulmasına neden olmaktadır. 
Sabiha örneğinde de olduğu gibi; eserin Arap, 
Türk ve Süryani müzik kültürü içindeki icrası 
3+2+2+3 (10 zamanlı) iken, Kürt müzik kül-
türü içindeki icrası 2+2+3+3 (10 zamanlı) rit-
mik kalıplarına dönüşmüştür. Bu dönüşümün 
nedeni Kürt müziğinin geleneksel çalgısı Re-
bapın çalgısal tavrından kaynaklanmaktadır. 
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Eserin kayıt altına alınmış en eski örneği 
1960 yılına aittir. Bu kayıtta saf bir Mardin 
Arapçası gözlenirken, zaman içinde “yar” 
gibi Türkçe kelimeler eserin sözüne yerleşe-
rek okunmuştur. Yörede aynı hece ölçüsüne 
sahip yeni bir söz yazılarak eserin okunma-
sı sık rastlanan bir şeydir. Benzer bir özellik 
Süryani kilise müziğinde de görülmüştür. 
Aynı hece ölçüsüne sahip birden fazla ilahi, 
aynı ezgi kalıbı içinde okunmaktadır. Bu ezgi 
kalıplarına örnek olarak çalışma içinde Beth 
Gazzo ilahi kitabında yer alan 5 heceli bir ila-
hinin transkripsiyonu yapılarak 8 farklı ezgi 
kalıbı içinde gösterilmeye çalışılmıştır.

İcra içinde kullanılan sazların müzik kültü-
rünü şekillendiren ana etkenler olduğu, farklı 
müzik kültürleri içinde yer alan benzer saz-
ların ise tutuş ve akort yapılarının ayırt edi-
ci etken olduğu gözlemlenmiştir. Keman bu 
sazlardan biridir. Türk, Arap ve Süryani top-
lulukları arasında benzer tututş ve akort biçi-
mi ile çalınırken, Kürtler arasında geleneksel 
çalımı; diz üstünde ve pestten tize doğru art-
mış dörtlü ses aralığında yapılan akortla ya-
pılmaktadır. 

Bugün yapılan icralardan farklı olarak var-
yant 1, daha yalın ve sade bir icraya sahip-
tir. Dörtlük ve sekizlik nota süre değerlerinin 
kullanıldığı varyant 1’de, bugün yapılan bir 
çok icrada görülen trilllere  ve çarpmalara 
rastlanılmamıştır. Ancak varyant 1, 3 ve 4’ün 
icralarına bakıldığında, benzer biçimde ölçü 
başlarına denk gelen dörtlük ve sekizlik süre 

değerlerinde suslar yer almıştır. Bemol 2 gibi 
yöresel bir koma kullanımı varyant 1, 3 ve 
4’te vardır. Varyant 2’de ise bu ses çok daha 
dik bir ses aralığına denk gelmektedir.  Bu-
nun nedeni; elimizde bulunan varyant 2’nin 
icrasının yapıldığı en eski kayıtta kullanılan 
sazın, icra şeklinden kaynaklanmaktadır. Re-
bap perdesiz bir saz olmasına karşın, yörede 
ki icrasında si bemol 2 perdesine denk gelen 
ses, daha dik çalınır ve seslendirilir. Rebap 
icracılarında görebileceğiniz bu icra biçimi, 
yörede bugün rebap çalan tüm müzisyenlerin 
icralarının genel özelliğidir. 

Varyant 1’in icra edildiği kayıta yansıyan et-
nik dağılım şaşırtıcıdır. Mardin Keldanilerin-
den Tuma Tüfenkçi eseri seslendirmekte aynı 
zamanda kemanı çalmakta, Mardin Ortodoks 
Süryanilerinden Corc Kırılmaz8 cümbüşü ile, 
ve son olarak Ermeni Loren Tepsi9 ise dar-
bukası ile eşlik etmektedir.  İcraya yansıyan 
bu kültürel çeşitliliğe rağmen, icra ve duygu 
bütünlüğünü bozmayan tavır ve uslubun yanı 
sıra, zaman zaman yapılan toplu okumadaki 
dil bütünlüğü (Arapça) oldukça şaşırtıcıdır. 

8 1917-1981 yılları arasında yaşamış Kırılmaz, 
Mardin’in Ortodoks Süryanilerindendir. Yörede 
cümbüş icrasındaki ustalığı ile bilinmektedir. 
Yaşadığı dönem içinde Mardin müziğinin 
şekillenmesine katkılar sunmuş Kırılmaz, birkaç 
kişiden oluşan müzik topluluğu ile bir dizi etkinliğe 
imza atmıştır.

9 Asıl adı Loren Tepsiciyan olan Loren, yörede 
Tepsi soyadı ile anılmaktadır. Mardin’in bugün 
nereyse yok olmuş az sayıda Ermeni topluluğunun 
bir üyesidir. Kendisinin biyografisine dair 
ulaşabildiğim bilgi oldukça kısıtlıdır.
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Benzer biçimde eserin nakarat bölümlerinde 
tüm okuyucular aynı okuyuş uslubu ve nağ-
meleri kullanarak icraya katkı sunmuşlardır. 
Bu benzerlik, eserin ne ölçüde ortak kültür 
ürünü olduğunun bir diğer göstergesidir.

Varyant 1, 3 ve 4 icralarında belirgin bir rit-
mik kalıp ve ezgi yapısında benzerlikler ol-
masına karşın, varyant 2’nin icrası farklıdır. 
Varyant 2’de duyumsal olarak icraya yansı-
yan daha sert bir icra ve serbest okuyuşların 
eklendiği bir yapı görülmektedir. Varyant 
2’de, Mîrade Kinê’nin10 1970’lerdeki icrası 
referans alınmıştır. Varyant 2’de yer alan iki 
dize, tamamıyla Türkçe seslendirilmiştir. An-
cak bu iki dize haricinde eser Kürtçedir. Aşk 
temalı bir konunun işlendiği sözlerde müsteh-
cen bir anlatımda yer almaktadır. Bu sebeple 
yalnızca erkeklerin bulunduğu müzikli eğlen-
ce zamanlarında okunan eserin bugün oku-
nan sözleri içinde bu kısımlar kullanılmaz11. 
Düğün yerleri, bu eserin Kürt müzisyenlerce 
seslendirdikleri alanlardır.

10  Mîradê Kinê, 1943-1984 yılları arasında Mardin’de 
yaşamış, Mardin’in Kürtlerindendir. Yörede Kürt 
müziği denilince akla gelen ilk isimlerdendir. 
Bilhassa rebap icrasındaki kendine has tavrı, uslubu 
ve becerisinden dolayı kendisinden sıkça söz ettirir. 
Bölgedeki tüm Rebap icracıları tarafından halen 
örnek alınması ve Kürt müziğine sunduğu katkılar 
dolayısıyla önem arz etmektedir. 

11 Yörede bulunan mırtıpların geçim kaynağını 
ağırlıklı olarak düğünler oluşturmaktadır. Kadın 
ve erkelerin bir arada bulunduğu düğün yerlerinde, 
eserlerde yer alan bu tür müstehcen sözler ayıp 
sayıldığı için, sarf edilmez. 

Eser varyant 2’de, nota değerleri dörtlük ve 
sekizlik süreleri geçmeyen, susların birkaç 
ölçü dışında hiç kullanılmadığı bir icraya 
dönüşmüştür. Ayrıca varyant 2’de diğer tüm 
varyantlardan farklı olarak suslar, ölçü son-
larında kullanılmıştır. Kullanılan sus işa-
retlerinin değerleri, tıpkı diğer varyantlarda 
yer alan üç sekizlik süreye eş değerdir. Eser 
içinde gördüğümüz susların azlığı, kullanılan 
sazın (rebap) yaylı olmasından kaynaklıdır. 
Bu çalgısal icra, daha sık bağ ve polifonik ses 
anlamına gelmektedir. Eserin çalgısal icrasın-
da duyuma yansıyan polifonik yapı, üç telli 
bir saz olan rebap’ın pesten tize doğru art-
mış dörtlü akortlar ile yapılmış akordundan 
kaynaklanır. Daha ziyade, icra esnasında yay 
tüm tellere vurularak çalındığından, polifonik 
bir duyum sergiler. Kinê, eserin icrasının bir 
yerinde, kırsal müzik kültürünün bir gelene-
ği olan “hey hey” gibi bir nida ile serbest bir 
okumaya geçmiş, ardından 10 zamanlı ritmik 
okumayla devam etmiştir. Yörede “hay hay”, 
“hey hey” gibi nidalar, rebap icracılarının eser 
öncesinde veya, tekrar eden her ezgi başında 
yaptıkları karakteristik bir okuyuş tavrıdır. 

Varyant 3, eserin Süryanice söylenen sözleri-
dir. Merkezin müzik kültürü içinde duyama-
yacağınız sözleri, kırsalda ve yakın coğrafya 
da yaşayan, anadilleri Süryanice olan Sürya-
nilerin müzik kültürü içinde görebilirsiniz. 
Eserin Süryani müzik kültürüne dair sunmuş 
olduğu en önemli kanıtlar (eserin dili hariç), 
varyant 3’ün içerisinde geçen bazı kavram-
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larda saklıdır. Çok içtin, haçı öpeyim gibi ta-
mamıyla Hristiyan kültürünün içinde yer alan 
bu kavramlar, yörede bulunan diğer müzikal 
geleneklerin içinde sözlü olarak ifade edilebi-
lecek şeyler değildir.

Elimizdeki kayıt (varyant 3), Bedri Ayseli’nin 
sırasıyla Türkçe, Arapça ve Süryanice okudu-
ğu ses kaydına aittir. Merkez ve kırsal müzik 
kültüründe kullanılan tüm sazları duyabilece-
ğiniz bu kayıt, varyant 4’e ait melodik yapı ile 
birebir aynıdır. Bu benzerlik her iki okuyucu-
nun sahip olduğu müzikal deneyimleri yansıt-
maktadır. Varyant 4, İzzet Altınmeşe’nin icra-
sının referans alındığı bir kayıttır. Altınmeşe 
ve Ayseli, dönemsel olarak, sahip oldukları 
icra tavırlarındaki benzerlik, beslendikleri 
müzikal kültürleri ortaktır. Ancak yörede ese-
rin icrası, hem çalgısal hem de okuyuş olarak 
varyant 3 ve 4’ten nispeten farklıdır. Bu fark-
lılıklar genelde okuyuşa yansıyan çarpmalar 
ve ölçü sonlarındaki kalış seslerinde görül-
mektedir. Varyant 1 ve 4’te de yer alan oku-
yuşta ana sesin bir tam ses üstüne gelen çarp-
malar yer alırken, Tüfenkçi’nin ve Kinê’nin 
icrasında bu tür çarpmalar bulunmamaktadır. 
Ancak benzer biçimde varyant 1, varyant 4 
ve Tüfenkçi icralarında ölçü başlarına denk 
gelen üç sekizlik süre değere sahip suslar yer 
almaktadır.

Varyant 4, TRT arşivine 3399 eser numarası 
ile kayıt altına alınmıştır. Eserin künyesinde, 
derleme tarihinin 1990 yılı öncesi ve Mardin 
halk evi derlenen kurum bilgileri verilmiştir. 

Ancak eksik olan bilgiler göz ününe alındı-
ğında, mevcut icranın neden yöredekinden 
farklı yapıldığına dair fikir yürütebilmek ol-
dukça zor. Tüm sözlerin 1980’lerin sonlarına 
doğru İzzet Altınmeşe tarafından yazıldığı 
varyant 4, tamamıyla Türkçedir. Ancak ese-
re konu olan “Sabiha” adı, Mardin merkezde 
bazı mahalle ve yer adı, yöresel bazı adlara 
eserin sözleri içinde yer verilerek, bir Mardin 
halk şarkısı görünümü vermektedir. Tematik 
olarak herhangi bir başlık altına koyamadığı-
mız varyant 4’te işlenen konu, aşk ve memle-
ket özlemi arasında kalmış, bütünsel bir ifade 
oluşturmamaktadır. Bu icrada farklı olarak, 
merkez müzik kültürünün sazları olan ud, 
keman, cümbüş, zil ve darbuka gibi çalgılara 
yer verilmemiştir. Daha ziyade TRT’nin halk 
müziği çalgıları olarak kullandığı, bağlama, 
davul, zurna ve diğer nefesli sazlarla yapılmış 
bir icrası söz konusudur.
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EXPANDED ABSTRACT

Cultural domains which are independent from geographical maps and have their own boundari-
es have been ignored in the cultural studies frequently. In fact, the cultural similarities that you 
can observe in the two geographical areas with distances between them may not be seen among 
the communities living in the contiguous geographical areas. And sometimes, in spite of the 
cultural and geographical boundaries between them, in the areas where different communities 
coexist, based on the strength of intercommunal communication and dialogue, new cultural 
elements are created by re-creating cultural items among these communities and transforming 
them into a common cultural value. These cultural items, which can be seen in multicultural 
geographies and shaped by the contribution of each community, are possessed equally by all 
the communities that contributed to this collective construction process. This study, by doing 
an analysis on the cultural items produced at this point, is reading the multi / culturism on se-
lected cultural samples. In this context, is it possible to make a multicultural reading through 
selected examples of music as a culture or part of a culture? If yes, the answers for the question 
“What are the cultural codes that a musical example carries?” were searched for. In this focus 
frame, traces of the interaction, which is an end result of cross-cultural communication and 
dialogue in multicultural geographies, have been tried to be discovered by analyzing a musical 
example belonging to the locality. The analysis to be done in this context was made by creating 
a template of the cultural codes that a musical sample carries. The study that is based on Mardin 
and its surrounding cultural heritage, where a social life consisting of Syriac, Arab, Kurdish, 
Turkish and Armenians can still be alive, tries to examine “Sabiha”, a Mardin and its surro-
undings musical piece and analyze the multi-cultural structure of the region from this musical 
example. When we look at the field studies in Turkey and the musical examples gathered from 
the field at the end of these studies, we can see that there are not sufficient and healthy field 
investigations in general. Such that, even today that technology and transportation facilities are 
so accessible and easy, these studies are under the level that they ought to have. In this sense, 
especially the eastern and southeastern parts of the country, constituted a series of political and 
political obstacles hard to overcome for the researchers due to the linguistic, religious, ethnic 
differences and the chaos exists in the region. The living political process, immigration, war and  
lasting unrest for the people of the region, are the most fundamental factors that decrease the 
sensitivity threshold of the communication that can be born between the people in the field and 
the researcher. Relatively increasing identity, ethnic and cultural studies in recent years have 
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not been done well due to all these reasons. With all these sensitivities, we have tried to define 
the Mardin musical culture in two different cultural frameworks that we have defined as Mar-
din center and countryside at the end of field studies that we have done in Mardin since 2010. 
The map that identifies these two cultural areas points to the existence of two different social 
cultural structures that we can divide into two as “Mardin central / urban” and “rural / peasant”. 
Getting away from the city center of Mardin, relatively homogeneous societies that are well 
organized internally are encountered in districts and villages independent of each other; one can 
see dispersed cultures whose point of interaction is at a micro level. Therefore, at these points 
where inter-cultural interaction is scarce, it is quite difficult to come across interaction samples. 
In these areas, besides cohabiting societies like family, lineage and tribe centered ones; cohabi-
ting societies like the church or sheikh, which are tied in religious sense and live together, are 
also encountered. The fact that the important factor, which keeps similar societies together, is 
a political view finding a common ground should be kept in mind. The reasons keeping these 
societies together, which we spoke of, produce relatively more conservative social structures 
in which interaction between societies is at a lower level. Being away from the city center, the-
se societies that are gathered around a certain social structure have been able to remain more 
untouched compared to the ones that we could observe in the center. The area, boundaries of 
which are drawn by the music culture, rather points to a communication style of different cul-
tures, which is covered with economic reasons. As a result of the communication and dialogue 
in these areas, different linguistic, religious and ethnic societies are in a more intense common 
cultural production much different from the areas drawn by the rural. Music, from the point of 
providing concrete examples, includes much explicit images in these areas where we can obser-
ve these collective production styles. The study, in which ethnographic field works are utilized, 
has been completed after a wide research of multicultural theories in a period of six years. At 
the end of this duration, musical samples recorded in and around Mardin during the 1960s and 
the ones sang today have been evaluated in the repertoire of Assyrian, Kurdish, Arabic and 
Turkish musical culture. Through “Sabiha”, a ballad from Mardin, which was chosen in terms 
of these musical samples, an effort to identify the multicultural structure of the region is made 
by depicting the cultural codes that a musical sample bears.
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(Footnotes)

1  Esasında “yâr” Farsçadan Türkçe’ye geçmiş, zamanla Türkçeleşmiş bir sözdür. Eserin en 
eski icralarında bu kelime yerine “le” kullanılmıştır ancak, sonraları eser içerisinde sürekli 
tekrar eden bu söz kalıbının içine “yar” kelimesi eklenmiştir. Yörede yapılan Sabiha icraların-
da bu kullanım yaygındır.
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PHYSICAL MOVEMENTS AND MUSİC
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Öz: Yapılan araştırmalar ve bulgular müziğin kavran-
ması ve öğretiminde bedensel hareketlerin önemi ko-
nusunda hiçbir şüphe kalmamıştır. Araştırmanın prob-
lemini; Müziğin bedensel bir biliş tarzı olarak somut-
laştığım gördüğümüz bedensel hareket içerikli müzik 
eğitim yaklaşım ve yöntemlerinin ortaya çıkmasından 
önce var olan düşünsel ortamın kavranması, bu yakla-
şım ve yöntem-lerin insan zihni ve bedeni üzerindeki 
devrimsel boyutunu nasıl anlamamız gerektiği soruları 
oluşturur. Bu araştırmada; Müziğin bedensel bir biliş 
tarzı olarak somutlaş-tığım gördüğümüz bedensel ha-
reket içerikli müzik eğitim yaklaşım ve yöntemlerinin 
ortaya çıkmasından önce var olan düşünsel ortamın 
kavranması, bu yaklaşım ve yöntemlerin insan zihni ve 
bedeni üzerindeki devrimsel boyutunu nasıl anlamamız 
gerektiği amaçlanmıştır. Bu araştırma; Müziğin beden-
sel bir biliş tarzı olarak so-mutlaştığım gördüğümüz 
bedensel hareket içerikli müzik eğitim yaklaşım ve 
yön-temlerinin ortaya çıkmasından önce var olan dü-
şünsel ortamın kavranması bakımından, genel bir bakış 
açısıyla incelenmesi ve araştırmacılara, alan uzmanla-
rına kaynak teşkil etmesi açısından önemlidir. Araştır-
mada, Müziğin bedensel bir biliş tarzı olarak somut-
laştığım gördüğümüz bedensel hareket içerikli müzik 
eğitim yaklaşım ve yöntemlerinin ortaya çıkmasından 
önce var olan düşünsel ortamın kavranması konusu, 
genel bir bakış açısıyla incelenmesi betimlemeye çalı-
şılmıştır. Araştırma nitel araştırma yaklaşımına uygun, 
betimsel tarama modelindedir. Nitel çalışmalar, dokü-
man inceleme, araştırılması hedeflenen olgu ve olaylar 
hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin çözümlenme-
sini kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 2006:187-189).

Anahtar Kelimeler: Müzik, Müzik Eğitimi, Müzik 
Eğitim Yaklaşımları, Bedensel Hareket, Müzik Eğitim 
Yöntemleri

Abstract: There is no doubt about the research done 
and the importance of physical movements in the 
comprehension and teaching of find music. The prob-
lem of your research; The comprehension of the intel-
lectual environment that existed before the emergence 
of the musical education approaches and methods in-
volving the physical movements we have embodied as 
a bodily cognition of music constitutes a question of 
how we should be able to understand the revolutionary 
dimension of human mind and body. In this study; It 
was aimed at grasping the intellectual environment that 
existed prior to the emergence of music education app-
roaches and methods involving physical movements in 
which the music was embodied as a bodily cognition 
style of music, and how to understand the revolutio-
nary dimension of these approaches and methods on 
human mind and body. This research; Musical music 
as a form of bodily cognition is important in terms 
of understanding of the intellectual environment that 
existed before the emergence of the musical education 
approaches and the sources of the physical movements 
we have seen and the researcher is a source for the field 
experts. In the study, it was tried to describe the study 
of the concept of comprehending the intellectual envi-
ronment that existed before the emergence of the musi-
cal education approaches and methods with the physi-
cal movements which we have embodied as a physical 
cognition style of music as a general view. Research is 
a descriptive screening model suitable for qualitative 
research approach

Key Words: Music, Music Education, Music Educati-
on Approaches, Physical Movement, Music Education 
Methods

A C E D

Doi: 10.17370/UHMAD.2007.1.001



69

UHMAD
www.uhmadergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜZİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
Ocak – Şubat – Mart – Nisan Yıl: 2017  Sayı: 09 Kış İlkbahar Dönemi

International Refereed Journal of Music Researches
January - February - March - April Year: 2017 Issue: 09 Winter Spring 

ID:91 K:03
ISSN 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
Marka Patent - Trademark Patent 

2015/04090  

GİRİŞ

Müziğin bedensel bir biliş tarzı olarak somut-
laştığını gördüğümüz bedensel hareket içe-
rikli müzik eğitim yaklaşım ve yöntemlerinin 
günümüzde ne kadar önemli bir yere geldiğini 
görüyoruz. Müzik eğitiminin verildiği amatör 
ve profesyonel alanlarda, bendensel hareket-
ler ritm unsurunun algılanmasında vazgeçil-
mez öneme sahip. Anne karnında bireyin an-
nenin kalp ritmleri ile başlayan sonrada ömür 
boyunca tüm hayatında devam eden bedensel 
hareketler ve salınım müzikal anlatımın kal-
bidir. Merleau-

Ponty’nin somutlaşmış zihin (embodied 
mind) görüşü, 20.yy’da sanat, sanat eğitimi, 
bilişsel psikoloji ve nöroloji alanlarında yapı-
lan çalışmalarla desteklenmiştir. Somutlaşmış 
zihin terimi ile kastedilen öğe insan bedeni-
dir. Monist bakış açısı ile bakıldığında sezen 
beden ile sezdiğini fark ettiğimiz beden aynı 
şeydir.

Örneğin Lakoff ve Johnson birçok bilişsel 
etkinliğin arkasında insanın bedensel algı-
larının yattığını iddia etmişlerdir (Lakoff ve 
Johnson ,1980,1999; Juntunen ve Hyvönen, 
2004: 200’deki alıntı). Seitz (1999: 21) ise so-
mutlaşmış zihin kavramını bedensel hareket 
ve düşünce ilişkisi ile ilgili yeni bir paradig-
ma olarak görmüştür. Bu görüşe göre, beden-
sel etkinlikler arasındaki ardıllık ilişkilerini 
düzenleme; zihinsel, duygusal ve aynı anda 
duyumsanan duyumları eşgüdümleme ve uy-

gun bedensel hareketleri seçme ve yürütme 
becerilerinin altında kinestetik düşünme (ki-
nesthetic thinking) süreci yatmaktadır.

Seitz’in görüşleri müzik ile beden arasındaki 
ilişkiyi müzik ile insan zihni arasında yaşanan 
bilişsel süreçten daha derin bir düzeye çek-
miş, bedenin müziği algılayan, karar veren 
ve harekete geçen organ olarak etkinleştiği-
ni iddia etmiştir. Leibnitz’in “Müzik farkında 
olmadan sayan ruhun matematiğidir” (Leib-
nitz; Bamberger ve Disessa, 2003: 123’deki 
alıntı), görüşü ile örtüşen Merleau- Ponty’nin 
somutlaşmış zihin düşüncesi, müziksel biliş 
alanında son yirmi yılda yapılan çalışmalar-
da en yaygın araştırma paradigmalarına kav-
ramsal açıdan zemin hazırlamaktadır. Todd 
ve arkadaşlarının (2002: 26) zamansal olgu 
takip etme (temporal tracking) ve vuruş çı-
karma (beat İnduction) yeteneklerini duyusal-
güdümlü bir eylem biçimi olarak ele alan ve 
müziksel bir etkinlik esnasında dansın sadece 
gözle görülen bir eylem olmadığını, aslında 
beyinde müziğe verilen doğal bir tepki olarak 
meydana geldiğini söyleyen nörobiyolojik te-
melli kuramları, Jones

(1976, 1987, 1990) ve Jones ve Boltz (1989) 
tarafından öne sürülen “Dinamik Dikkat Ku-
ramı” gibi kuramlar, müziğin bedende somut-
laşan bir eylem olduğu konusunda ortak nok-
talara sahiptir. David J. Elliott (1995), “Music 
Matters” adlı kitabında, eylemin düşüncenin 
son ürünü olmadığım söyleyerek davranışçı 
yaklaşıma ciddi bir eleştiri getirmiştir. Elliott, 
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müziksel eylemin bir düşünce ürünü olarak 
üretilmediğini, tam tersi düşüncenin müziksel 
eylem esnasında üretildiğini öne sürmüştür. 
Elliot’ın “müziksel eylem sırasmda düşün-
me” (thinking in action) kavramı müziksel 
kavramayı çeşitli biçimlerdeki müzisyenlikle 
eş görmektedir. Buna göre şarkı söyleme ya 
da çalgı çalma gibi eylemler sırasında üre-
tilen müziksel düşünceler, eylem öncesi ve 
sonrasındaki düşüncelerden tamamen bağım-
sız olarak üretilirler. Juntunen ve arkadaşları-
na (2001: 203) göre bu durum, epistemolojik 
tüm yaklaşımların mü-ziksel eylem sürecinde 
yaşananlara yoğunlaşması anlamına gelmek-
tedir. Bunun bir sonucu olarak Juntunen ve 
arkadaşları, müzisyenlik gelişiminin müzik-
sel eylem sürecinde gerçekleştiğini ve bu sü-
reçte insan bedenin çok önemli bir rol oyna-
dığım belirtmiştir. Donald (1997), ise dilsel 
ve bedensel yetenekleri insanın bilişsel evri-
minde temel noktalar olarak ele almış ve be-
densel evrimin dilsel evrimden önce yaşan-
dığım belirtmiştir. Donald’a göre dilsel be-
ceriler bilişsel evrim içinde ele al-mabilecek 
tek insan özelliği değildir. İnsan doğada var 
olabilmek için öncelikle dilsel olmayan be-
cerilerini geliştirmiştir. Bedensel hareketlerin 
kontrolü yoluyla doğaya gösterilen bu dev-
rimsel uyumu Donald, “taklit becerisi” olarak 
tanımlamıştır. “Taklide dayalı harekef’ler ise 
tüm bedenin bir iletişim aracı olarak kullanıl-
dığı temel bir yetenektir. Bu süreçte beden, 
çevreden algılanan olayları harekete çevirir. 
Donald bunu insanın en temel düşünme ye-

teneği olarak görmüştür. Taklit etme yeteneği 
çevredeki bedensel hareketleri istemli ve sis-
tematik olarak depolayan ve yeniden canlan-
dıran bir bellek sistemi üzerine kurulmuştur. 
İnsanın bedensel taklit yeteneğinin açıkça gö-
rüldüğü alan ise insanın ritme olan eşsiz eğili-
midir. İnsanlar ritme kayıtsız kalmada direnç 
gösteremezler.

En küçük çocuklar bile çevrelerindeki ritim-
leri ince bir zevkle taklit eder, tekrarlar ve ye-
niden biçimlendirirler. Ritmin insan bedenin-
deki kas-iskelet sistemine dönüştürülebilirli-
ği insanın taklide dayalı hareket modellerini 
somutlaştırır: Ritimler bir kas grubundan di-
ğerine tek tek ya da birleşmiş halde gönderi-
lir. Örneğin; işitilen bir ritim önce parmaklar-
da biçimlendirilir ve oradan ayaklara, başa, 
yüze, gözlere, dile, sese ya da bu bileşimin alt 
organlarına gönderilir. Taklide dayalı hare-
ketler bedensel hareket sistemleri tarafından 
somut algısal olaylara dönüştürülür. Ritim bu 
yönüyle taklide dayalı hareketler açısından 
kusursuz bir paradigmadır” (Donald, 1997).

Gino Tani ise “başlangıçta ritim vardı” demiş 
ve tüm sanatların ve modem estetiğin köken-
lerini bulmak için ritme döneceğini, dans, 
müzik ve şiir gibi sanatlar-da dikkatin bilinçli 
ya da sezgisel olarak insanın ilk manifestosu 
olan bedensel hare-ketlere verilmesi gerekti-
ğini belirtmiştir (Gino Tani; Barbacci, 2002: 
2’deki alıntı).
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Düzenlenmiş ritmik örüntüler olarak ele alın-
dığında müzik ve ritmin ayrıl-maz öğeler 
olarak görüldüğünü söyleyebiliriz (Young 
ve Glover, 1998 ve Ehmann, 1968, Vascon-
cellos, 2002: 6’daki alıntı). Müzik, ritim ve 
bedensel hareketler arasındaki bağıntıları 
inceleyen çok sayıda araştırma (Antonio ve 
Ricardo, 2000; Mustard, 2000: 91; Leman ve 
arkadaşları, 2003: 1) bu üçlünün insan tara-
fından doğal bir bütünlük içinde algılandığı 
yönünde birleşmektedir. Moore (1984) ise 
müziksel tüm yeteneklerin bedensel hareket 
içeren ve erken yaşlarda başlayan ritim eği-
timi ile geliştirilebileceğini savunmuştur. Bu 
görüşlerin somutlaşmaya başlama-sından 
yaklaşık yüzyıl kadar önce müzik eğitimi ala-
nında E. J. Dalcroze’un geliştir-diği bir yak-
laşım birçok açıdan zamanının ötesinde idi. 
“Dalcroze Eurhythmics” olarak bilinen bu 
yaklaşım müziğin temel öğesinin ritim oldu-
ğu ve müzikteki tüm ritimlerin kaynağının in-
san bedenin sahip olduğu doğal ritimlerde var 
olduğu öner-mesine dayanmaktaydı. Aslmda 
“Eurhythmics”, “Ritmik solfej” ve “Doğaçla-
ma” gibi üç aşamadan oluşan yöntem, genel 
bir isimlendirmeyle sadece “Eurhythmics” 
olarak anılmaktadır (Choksy,1986: 27).

Bu durum, yöntemin yalnızca ilk ayağım 
oluşturan Eurhythmics’in, yönte-min en yay-
gın kullanılan aşaması olması sonucu ortaya 
çıkmıştır. Müzikle bedensel hareketler ara-
sındaki bağıntı (association) ve dönüşüme 
(transformation) dikkati çeken E. J. Dalcroze, 

müziksel kavrayış sırasında insan bedenini 
eylemsel sürecin baş mimarı olarak görmüş-
tür. Bu açıdan Marleau-Ponty gibi Dekartçı 
düalizmin karşısında olan E. J. Dalcroze, be-
denin zihnin ayrılmaz bir parçası olduğunu 
ve bedenle zihnin işlevlerinin ayrı ayrı değil, 
aynı anda uyum içerisinde etkinleşmesi ge-
rektiğini belirtmiştir (E. J. Dalcroze, 1930; 
Juntunen ve Hyvönen, 2001: 204’deki alıntı).

E.J.Dalcroze’unamacı,yapılan egzersizlerle 
duyulan, bedeni, zihni, duy-gulan ve müzi-
ği tek bir deneyimin içinde eriterek, insanın 
psiko-fîziksel varlığım müziğin ve hareke-
tin içinde ve süresince geliştirmekti. Müzi-
ğin en önemli öğesi olarak gördüğü ritmin 
zihinsel değil fiziksel bir özellik olduğunu 
söyleyen E. J. Dalcroze’un (E. J. Dalcroze, 
1930; Williams, 1995: 27’deki alıntı) müzik 
eğitimine getirdiği en büyük yenilik, müzik-
sel kavramların anlaşılmasını kolaylaştıracak 
ve destekleyecek ve böylece müziksel perfor-
mans sürecindeki fiziksel gerekliliklere bir 
farkmdalık kazandıracak olan anlamlı ritmik 
hareket deneyimleriyle öğrenme sürecini bir-
leştirmekti.

Bu süreçte müzikle bedensel hareket-
ler arasındaki bağmtı ve dönüşümler basit ve 
düzensiz tepkiler yerine somut, düzenli ve si-
metrik dönüşüm stratejilerini içeren öğretim-
sel içeriklerle düzenlenmiştir. Choksy (1986: 
27), E. J. Dalcroze’un geliştirdiği müzik öğ-
retim yönteminin temellerini şöyle özetle-
mişti:
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Müzik seslerin ve hareketlerin bileşiminden 
oluşur.

Ses, hareketin bir biçimi olarak ikinci sıra-
dayken, ilk sırada ritim vardır.

Müziksel çalışmalarda öncelik bedensel hare-
ket çalışmalarına verilmelidir.

Müzikteki en güçlü ve yaşamla en ilişkili öğe 
ritmik bedensel hareketlerdir.

Çocuklar öğretilmek istenenleri deneyimle-
meden önce kurallar öğretilmemelidir.

Bu deneyimler kuralların öğrenilmesine des-
tek olacaktır... Bir çocuğa öğre-tilecek ilk şey 
tüm yeteneklerini kullanmaktır.

Eurhythmics’in amacı öğrencilere “biliyo-
rum” değil “deneyimledim” de-dirtmektir (E. 
J. Dalcroze, 1921; Williams, 1995: 27’deki 
alıntı).

YÖNTEM

Araştırmada, Müziğin bedensel bir biliş tarzı 
olarak somutlaştığım gördüğümüz bedensel 
hareket içerikli müzik eğitim yaklaşım ve 
yöntemlerinin ortaya çıkmasından önce var 
olan düşünsel ortamın kavranması konusu, 
genel bir bakış açısıyla incelenmesi betimle-
meye çalışılmıştır. Araştırma nitel araştırma 
yaklaşımına uygun, betimsel tarama modeli 
olarak çalışılmıştır. Nitel çalışmalar, dokü-
man inceleme, araştırılması hedeflenen olgu 
ve olaylar hakkında bilgi içeren yazılı mater-
yallerin çözümlenmesini kapsar (Yıldırım ve 

Şimşek, 2006:187-189). Tarama modeli ise, 
“geçmişte ya da halen var olan bir durumu 
olduğu şekilde betimlemeyi amaçlayan yak-
laşımdır” (Karasar, 2006: 77).

ARAŞTIRMANIN AMACI

Bu araştırmada; Müziğin bedensel bir biliş 
tarzı olarak somutlaştığım gördüğümüz be-
densel hareket içerikli müzik eğitim yaklaşım 
ve yöntemlerinin ortaya çıkmasından önce 
var olan düşünsel ortamın kavranması, bu 
yaklaşım ve yöntemlerin insan zihni ve bede-
ni üzerindeki devrimsel boyutunu nasıl anla-
mamız gerektiği amaçlanmıştır.

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ 

Araştırmanın problemini; Müziğin bedensel 
bir biliş tarzı olarak somutlaştığım gördüğü-
müz bedensel hareket içerikli müzik eğitim 
yaklaşım ve yöntemlerinin ortaya çıkmasın-
dan önce var olan düşünsel ortamın kavran-
ması, bu yaklaşım ve yöntemlerin insan zihni 
ve bedeni üzerindeki devrimsel boyutunu na-
sıl anlamamız gerektiği sorularının yanıtları 
oluşturmaktadır.

ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

Bu araştırma; Müziğin bedensel bir biliş tarzı 
olarak somutlaştığım gördüğümüz bedensel 
hareket içerikli müzik eğitim yaklaşım ve 
yöntemlerinin ortaya çıkmasından önce var 
olan düşünsel ortamın kavranması bakımın-
dan, genel bir bakış açısıyla incelenmesi ve 
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araştırmacılara, alan uzmanlarına kaynak teş-
kil etmesi açısından önemlidir.

BULGULAR ve YORUMLAR

E. J. Dalcroze bu ilkelerle yola çıkarak gönül-
lü öğrencilerinin desteğiyle ilk denemelerine 
başlamıştı. Deneyler sırasmda E.J. Dalcroze 
ve öğrencileri, müziksel öğelerin algılanma-
sını düzenleyecek ve bunu bir eğitimsel araca 
dönüştürebilecek ilke, öğretim stratejileri ve 
yöntemleri geliştirme arayışına girmişlerdi. 
Bu deneylerde, müziksel işitme, şarkı söyle-
me, müziksel okuma ve yazma becerilerini 
yürüme gibi en temel bedensel hareketlerle 
birleştirme teknikleri gelişmeye başlamıştı. 
Deneyler sarasında görünen en temel sorun, 
öğrencilerin bedensel hareketlerini müziğin 
başlangıcına ya da bitişine uyduramamala-
rıydı. Bunun sonucunda E. J. Dalcroze, öğ-
rencilerinin temel sorununun işittikleri müzik 
ile bunu yansıttıkları bedensel hare-ketleri 
arasındaki kopukluk olduğunu fark etmiş-
ti. Bu ritmik zamanlama sorununun çözümü 
için öğrencilerin kaslarının, eğitim sürecinde 
belirli bir zaman dilimi içinde, belirli bir ha-
reket alanında ve belirli bir kuvvetle gerilimi 
ve çözülümü gerekmekteydi. Müziksel ses-
lerin hızı zaman boyutunda, seslerin süresi 
hareket alanı boyutunda ve seslerin hareke-
tini yönlendiren enerji ise bedensel kuvvetle 
ilişkili olarak ele alınmalıydı. O dönem için 
oldukça radikal ilke ve stratejiler dizisi geti-
ren bu yönteme E. J. Dalcroze, öteden beri et-
kilendiği Eski Yutıan’ın “zıtlıkların dengesi” 

felsefesinden yola çıkarak, eski Yunanca’da 
“iyi akış” ya da “iyi hareket” anlamına gelen 
“Eurhythmics” adım vermişti (Mead, 1996: 
38).

Bu yeni yaklaşımın ilkeleri Sir Isaac 
Newton’un hareket mekaniği ve yer çekimi 
kuralları ile ilişkiliydi (Choksy, 1986: 32). 
İnsan bedeni, zaman, hareket alanı ve ener-
ji öğelerini yer çekimi alanı içinde doğru 
oranlarda kullanabildiğinde müzikteki ritmi 
hatasız ve kolay bir biçimde hareketleri ara-
cılığıyla deneyimleyebilirdi. En az enerji ile 
bedenin en yüksek efor gerektiren becerileri 
yerine getirebilme ilkesi müzik ve bale gibi 
sanatların yanı sıra uzak doğu dövüş sanatla-
rına dek uzanan geniş bir felsefe ve uygulama 
alanının ortak noktasıdır. Çalgı çalarken ve 
şarkı söylerken bedensel eneğinin tasarruflu 
ve dengeli bir biçimde kullanılması gerekti-
ği düşünüldüğünde uygulamada psiko-mo-
tor bir beceri olan müziksel icranın ayrıntılı 
ve devamlı bir şekilde bedensel ve düşünsel 
enerjinin kontrolünü gerektiren bir disiplin 
olduğu anlaşılacaktır. Bu kontrol sürecinde 
gerekli olan beden ağırlığının dengelenme-
si kavramım E. J. Dalcroze, ritmik bedensel 
hareket eyleminin temel sorunu olarak gör-
müştür. Bedensel enerjinin dengelenmeme-
si bedensel hareketlerde ve müziksel icrada 
hantal ve istenilmeyen sonuçlara yol açıyor-
du. Bedensel ağırlığın dengelenmesi ve be-
densel farkındalığın uyandırılması amacıyla 
geliştirilen tekniklerin ardından, ritim ve ölçü 
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kavramlarının anlaşılmasını kolaylaştıracak 
teknikleri bulunmalıydı. Günlük bedensel ha-
reket becerilerinde ve parmak tekniklerinde 
bir sorun yaşamayan öğrencilerin çalgı çal-
ma sırasında bedenlerini hem teknik hem de 
müziksel ifadeye yardım açısından kullanma-
da eksiklikler yaşadığım gözlemleyen E. J. 
Dalcroze, öğrencileriyle giriştiği deneylerde 
öğrencilerini doğaçlama olarak yapılan mü-
zikler sırasında, müziğin vuruşlarına uygun 
adımlarla yürütmüştü. Böylece müzikteki 
vuruş ve ritimleri daha derinden hissedebi-
lecekler ve bu hissi çalgı becerilerine yansı-
tabileceklerdi. Öğrencilerinden, duydukları 
müzikte oluşan hızlanma ve yavaşlama ya da 
aksan gibi değişimleri beden pozisyonlarında 
ve yürüme tempolarındaki uygun değişimler 
yoluyla göstermelerinin isteyen E. J. Dalc-
roze, fiziksel ve zihinsel açıdan en yetenekli 
öğrencilerinin bile bu süreçte zorlandıklarım 
gözlemledi. En büyük sorun, hareket alanın-
da duyulan tek bir müzik olmasına rağmen, 
öğrencilerin hareketlerinde ortak bir zaman-
lamanın görülmemiş olmasıydı. Kami öğ-
renci daha hızlı hareket ediyor, kimi öğrenci 
ise müziksel cümlelerin baş-lama ve bitişle-
rini bedensel olarak gösteremiyordu. Tempo 
değişimleri de sorun yaratıyordu. Moderato 
tempoda rahat ve uygun beden hareketleri 
gösteren bir öğrenci, hızlanan müziğe aynı 
başarıyla eşlik edemiyordu. Kimi öğrenci ise 
tam tersi bir sorun yaşıyordu. Öğrencilerin 
tempo, hız ve ses süreleri bellekleri zayıftı. 
Dinlemeyle başlayan ve bedensel hareketler-

le devam eden süreçte hala bir eksiklik vardı. 
Öğrenciler müziği çabuk, keskin, tasarruf-
lu ve ifadeli bedensel hareketlerle yansıtma 
becerisinden henüz uzaktılar. Hareket etme 
yetenekleri ve çalgısal teknik açısından so-
run yaşamayan öğrencilerin bile bu öğelerin 
birleştiği deneysel girişimler sırasında yaşa-
dıkları sorunlar E. J. Dalcroze’a, sesleri algı-
layan beyin ile hareket eden kas sistemi ara-
sında bir bağlantı olabileceğini ve yaşadıkları 
sorunun bu bağlantının sağlıklı kurulamama-
sından kaynaklanabileceğini düşündürtmüştü 
(Choksy, 1986: 30). E. J. Dalcroze, bedensel 
hareketlerin sonucunda elde edilen bedensel 
duyumların sinir sistemi yoluyla beyne iletil-
diğini, beynin de bu duyusal algıları duygusal 
bilgiye dönüştürdüm! düşünüyordu.

Bu duygusal bilgi beyinde daha sonra yer 
çekiminin etkisi altında, Hareketin yönünde-
ki, ağırlığındaki ve kuvvetindeki değişimler, 
Çeşitli niteliklerdeki aksan, hız, süre, uzak-
laşma ya da yakınlaşma gibi mesafenin de-
ğiştirilmesi, Doğrusal ya da kıvrımlı bedensel 
hareketleri akışı ve gövdeye bağlı organların 
duruşlarının belirlenmesi, Eklemlerin kıvrıl-
ması gibi hareket örüntüleri ile yeniden duyu-
sal algıya dönüşmekteydi. Beyin duyusal bil-
giyi değerlendirerek sinir sitemi aracılığıyla 
tekrar bedene iletir. Bu iletiler organizmaya, 
dikkat, konsantrasyon, bellek, irade ve hayal 
gücü gibi zihinsel fenomenlerin yardımıyla 
hareket etmenin en etkili yollarım bulma ve 
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kendisini tehlikelerden koruma fırsatım verir 
(Choksy, 1986: 33).

Günümüzde kinesthetic duyu olarak bilinen 
bu süreç, E. J. Dalcroze’un yönteminde en 
temel araç olarak, işitme, görme, dokunma 
ve hareket etme yetenekleri ile bellekte tutma 
ve hatırlama, yargılama, irade ve hayal gücü 
gibi beyinsel işlevler arasında hızlı bir ileti-
şim kurmayı sağlıyordu (Choksy, 1986: 33). 
Hareket-duygu-his bileşimi insanın günlük 
hayatında, sanatta ve sporda birçok değişik 
biçimlerde görülebilecek en temel yetenek-
lerden biri olan kinesthesia’ya işaret etmek-
teydi. Bu sürecin önemini anlamaya başlayan 
E. J. Dalcroze, artık yönteminde eksik kalan 
halkaları tamamlayabilirdi. İşitme bedensel 
hareketle ilişkiliyken, bedensel hareket duy-
gulan uyandınyor, duygular da bilgiyi beyne 
iletecek ve daha sonra yine bedene göndere-
cek olan kinestetik duyulan tetikliyordu. E. 
J. Dalcroze’un tanımladığı, zaman-hareket 
alanı-enerji-denge (fizyoloji ve fizik) bileşi-
minden oluşan bu süreç artık kinesthesia ve 
hislerin, duyguların ve beyinsel işlevlerin 
(psikoloji) eğitimi ile ilişkilendirilebilirdi. 
Fransız psikolog Eduard Claparade ile bu 
konu üzerinde çalışmaya başlayan E. J. Dalc-
roze, müziğe beden hareketleriyle tepki ver-
me sürecinin nasıl düzenleyebileceğim temel 
sorun olarak görmeye başlamıştı. Müzikle 
beden hareketlerinin uyuşmazlığındaki temel 
nokta, gerçekte beden hareketlerinin günlük 
hayatta çoğunlukla bilinç dışı olarak yerine 

getirilmesiydi. Günlük hayatta birçok sıra-
dan davranışı beyin ve beden arasındaki bu 
bağıntının farkına varmadan yaparız. Bilgi-
sayar klavyesi ya da daktilo kullanırken gör-
me ile bedensel davranışlar bağıntılı çalışır. 
Caddede karşıdan karşıya geçerken duydu-
ğumuz bir araba komasıyla uyarılmamız ve 
hızlanmamız işitme ile bedensel hareketler 
arasındaki beyin-beden bağıntısını bilinçsiz, 
tasarlamadan o an için gerçekleştirilmesi so-
nucu oluşup yaşamımızı kurtanr. Ancak, bu 
sayısız bedensel hareket örüntüleri müziğin 
içinde uyarıldıklarında bir karmaşa, zaman-
lama ile ilgili bir sorun yaratabiliyorlardı. E. 
J. Dalcroze, bilinç dışı olarak gerçekleşen bu 
otomatik bedensel davranışları (automatism) 
bilinçli bedensel davranışların kontrolünde 
ve geliştirilmesinde çıkış noktası olarak gör-
mekteydi. Otomatikleştirme yeteneği dikkat 
ve bilinçli bir farkmdalık gerektirmediğinden 
kısa süreli bellek yorulmamakta ve uyanıklık 
hali daha uzun sürmektedir. Ayrıca otomatik-
leştirilmiş bir görevi yerine getirirken ikinci 
bir işlem kolaylıkla yapılabilmektedir (Yeşil-
yaprak, 2002:268).

E. J. Dalcroze, Eurhythmics çalışmalarında 
müziksel bilgiyi işlemenin bu otomatikleştir-
me ile gerçekleşebileceğine inanıyordu. Çün-
kü bedenimiz bizim ira-demiz dışında, kendi 
kararlanın veren, bilgiyi saklayıp yeri geldi-
ğinde haürlayan ikinci bir benlik gibi çalışı-
yordu. Onu kontrol etmeyi öğrenebilmemiz 
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müziği beden yoluyla ifade etmede anahtar 
nokta olabilirdi.

Müziksel eylem sırasında davranış-lann oto-
matikleştirilmesi birden fazla müziksel göre-
vin aynı anda yapılabilmesini sağlayacaktı. 
Bunun sonucunda öğrenciler; çalışmalarına 
yüksek dikkat ve konsantrasyon ile hazırla-
nacak, sesler ya da ritimlerdeki en küçük de-
ğişimlere karşı bile uyanık durumda olacak, 
Kendilerinin ve başkalarının ritimlerinin far-
kında olacak, Yeni bedensel tepkiler yaratabi-
lecek ve eskileri geliştirebilecek, bireysel ve 
toplu icra arasındaki farklılıkları kavrayacak 
ve Bir topluluktaki farklı insanların farklı rit-
mik hareket yaklaşımlarım eşgüdümleme ve 
uyumlama becerilerini kazanabileceklerdi. 
E. J. Dalcroze ve Eduard  Claparade’ın bu 
noktada buldukları çözüm iki aşamayı içer-
mekteydi. “Uyarma” (excitation) ve “tutma” 
(inhibition) teknikleri müziksel süreçte sık-
lıkla değişen gerilim ve çözülümün beden-
sel yan-sıması olarak ele alınmıştı (Choksy, 
1986: 35). Bu teknikler ile müziksel uyaranda 
oluşan değişimlere verilen anlık dikkatin art-
tırılması ve bu değişimin aynı anda bedensel 
hareketlere bilinçli ve müziğe uyumlu bir ifa-
de ile aktarılması hedeflenmişti. E. J. Dalc-
roze, deneyleri sırasında doğaçlama olarak 
çaldığı bir müziğe bedensel hareketlerle eşlik 
eden öğrencilerine sözel komutlarla yardımcı 
olarak hareketlerin müziğe uygun olmasını 
sağlamaya çalışmıştı. İlk sözel komut olan 
“hop”, hareketin değiştirilmesi gerektiğini 

anlatıyordu. Ardından sözel komu-tun yeri-
ni müzikteki değişimler almaya başlıyordu. 
Öğrenciler müziği dinleyerek hareketlerin 
nerede ve ne zaman değiştirilmesi gerektiğini 
kendileri keşfediyorlardı. Özellikle gürlük-
lerde yapılan anlık değişimlere verilen be-
densel tepkiler E. J. Dalc-roze’un öncelikli 
olarak önem verdiği bir konuydu. Bu süreç-
te öğrenciler ve öğretmen birbirlerinin hare-
ketlerini gözlemliyordu. Bu durum zamanın 
çok ötesinde bir sonucu doğurmuş oluyordu: 
Eurhythmics sınıflarında öğrenciler de öğret-
mendi. E. J. Dalcroze ve Eduard Claparade 
artık Eurhythmics çalışmalarına ekledikleri 
yeni amaçlan belirleyebilmişlerdi: Dikkat ge-
lişimi, Dikkatin konsantrasyona dönüşümü, 
Sosyal bütünleşme (kendisinin ve başkaları-
nın bedensel tepkileri arasındaki benzerlikle-
rin ve farklılıkların farkına varma), Seslerle 
ilgili duygulardaki tüm değişimlere tepki ver-
mek ve ifade etmek. Eurhythmics zıtlıkların 
dengesinden oluşan bir içeriğe sahipti. Ters 
yönlere doğra yapılan bedensel hareketler, 
sesli ve sessiz süreler, belirgin bir tempo ve 
rabato, yavaşlama ve hızlanma gibi zıtlıklar, 
kavramların etkili bir şekilde algılanmasını 
kolaylaştırıyordu. E. J. Dalcroze için Eurhy-
thmics, “tüm bedenin hareket ile tınladığı ve 
bunların zıt yöndeki öğeleriyle uyumlandığı 
bir beden senfonisi” idi. Bu eğitim yoluyla 
her bir birey bu zıtlıkların nasıl dengelendi-
ğini anlayacak, müziğin doğasım kavrayacak 
ve kendi varoluşunu derinden hissedecekti 
(Black ve Moore, 1997; 11). Bu açıdan bakıl-
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dığında Eurhythmics’in müzik eğitiminin sı-
nırlarını aşan bir eğitimsel güce sahip olduğu 
görülebilir. Müzisyenliğin yanı sıra, bedensel 
kavrayışın ve kontrolün, hislerin, algılama-
nın, sosyal bütünleşmenin, kendine güvenin, 
başkalarına güvenmenin, kendini ifade etme-
nin ve yaratıcılığın gelişiminde de etkili ola-
bilecek bir güce sahip olan Eurhythmics’in 
içeriği ve hedefleri iki yıl süren deneylerin 
ardından tamamen somutlaşmıştı. “Eurhy-
thmics üç alanda gelişimi hedeflemekteydi: 
Zihinsel ve Duyumsal Hedefler, Farkındalık, 
Konsantrasyon, Sosyal bütünleşme, Müzik-
sel değişimlerin anlaşılması ve ifade edilmesi 
Fiziksel Hedefler, Performansın kolaylaşma-
sı, Performansın belirginliği, Zaman-hareket 
alanı-enerji, ağırlık-denge, yerçekimi kanun-
larım müziksel ifadenin gelişimi amacıyla 
kullanmak, Müziksel hedefler, hızlı, doğru, 
sıkıntısız ve güçlü bir müziksel işitmenin ge-
lişimi ve bunun da müziksel icrayı, çözüm-
lemeyi, okumayı, yazmayı ve doğaçlamayı 
yönlendirmesi (Choksy, 1986: 35).

Eurhythmics, dairesel yapılı bir halkalar zin-
ciri şeklinde biçimlendirilmişti. Bu biçimde 
en temel halka müziksel işitme idi. Bunu takip 
eden aşamalı öğretim ilişkileri ise şöyleydi: 
Müziksel Îşitme-Bedensel Hareket, Bedensel 
Hareket-Hissetme, Hissetme-Duyumsama, 
Duyumsama-Çözümleme, Çözümleme-Mü-
ziksel Okuma, Müziksel Okuma-Müziksel 
Yazma, Müziksel Yazma-Doğaçlama, Do-
ğaç-lama- Müziksel îcra Doğada diğer tüm 

canlılar gibi insanlar da hareketli ve canlı 
bir çevrenin içinde yaşar. Hayatta kalmak, 
anlamak ve bilgilenmek için birçok yetimiz 
zaman içinde gelişmiştir. Bunun sonucunda 
çevreden duyu organlarımız ile aldığı-mız 
uyaranları değerlendirir, ardından ne yapaca-
ğımıza karar verir ve eyleme geçe-riz.

Bu üç aşamalı süreçte belki de en önemli 
aşama ne yapılacağına karar vermektir. Uya-
ranların yanlış değerlendirilmesi, eylemin 
niteliğini ve sonucunu tamamen etkileyebil-
mektedir.

Örneğin, kaynar su dolu bir kaba elimizi sok-
mamamız gerektiği gibi bir bilginin hatırlan-
ması sonucu elimizi yanmaktan kurtarırız. 
Aksi halde beklenmedik sonuçlar yaşayabi-
liriz. Doğada hayatta kalmamızı ve yaşam 
kalitemizi etkileyen bu duyusal deneyimleme 
süreci Eurhythmics çalışmalarında yaşanan 
etkinleşme sürecinde duyumsama, algılama, 
dikkat kurma, bellekte tutma ve bedensel ha-
reket aşamaları olarak kendini gösterir (Black 
ve Moore, 1997: 20).

Juntunen ve Hyvönen (2004: 200), Merleau-
Ponty’nin “dünyayı beden aracılığıyla tanı-
mak” düşüncesini “bedensel bilgi” (bodily 
knovving) kavramı içinde ele almış ve bu dü-
şünceyi Eurhythmics yönteminin kavramsal 
çıkış noktası olarak görmüşlerdir. Juntunen 
ve Hyvönen, tıpkı Merleau-Ponty gibi “bil-
me” nin öncelikli aracının beden olduğunu, 
beden aracılığıyla elde ettiğimiz bilginin, ke-
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limelerden daha derin düzeyde bir “bilme” ye 
yol açtığım iddia etmektedirler. Bunun yanı 
sıra Merleau-Ponty’nin somutlaşmış zihin 
düşüncesinin 20. yy’ın son on yılında sanat, 
sanat eğitimi ve bilişsel bilimler alanında de-
ğişik şekillerde yorumlanmaya başlandığım 
görebiliriz. Örneğin, Lakoff ve Johnson, be-
densel de-neyimlerle elde edilen bilginin yeni 
edinilen bilgilerin temelini oluşturduğunu id-
dia etmişler ve bedenin beyindeki en soyut ve 
düşünsel görünümlü etkinlikler sırasında bile 
çok önemli bir rol oynadığına değinmişlerdir 
(Lakoff ve Johnson 1980,1999; J u n t u -
nen ve Hyvönen, 2004: 201’deki alıntı).

Parviainen’in (2000) ve Juntunen ve 
Hyvönen’in (2004) bahsettiği “beden-sel 
bilgi” kavramına baktığımızda bu kavramın 
sadece bedenin kendisinin sahip olduğu iç-
sel işlev bilgisi olmadığım anlarız. Bedensel 
bilgi dış dünyayla kurduğu etkileşimi ken-
disi yaratmaktadır. O’Donovan-Anderson’a 
göre bedensel bilgiye kendi beden hareket-
lerimizi gözlemlerken ve kinestetik duyum-
larımıza kulak verdi-ğimizde gereksinim 
duyarız (O’Donovan-Anderson, 1997; Juntu-
nen ve Hyvönen, 2004: 203’dekialıntı). Ma-
vine Sheets-Johnstone (1993) ise kinestetik 
duyularımı-zın bedenin bir bütün olarak yer 
aldığı algılama sürecinde merkezde yer alarak 
düzenleyici bir rol oynadığım belirtmiştir. Ki-
nestetik duyulara ilişkin duyarlılık ise bireyin 
kendi hareketlerini gözlemlemesiyle oluşmak-

tadır (Mavvine Sheets-Johnstone, 1993; Jun-
tunen ve Hyvönen, 2004: 203’deki alıntı).

Bu yolla elde edilen bilgi, bedenimiz dışında-
ki dünya ile ilgili bir bilgi olup, aynı zaman-
da dünya ile bedensel hareketler aracılığıyla 
kurulan bir etkileşim yoludur. Bu etkileşimin 
somut örnekleri ses eğitimi derslerinde görü-
lebilir. Öğrenciler öğretmenin ya da öğretmen 
öğrencilerin şarkı söyleme sırasında bedenle-
rinde neler olduğunu görmese de bu süreçte 
karşılarımdakinin bedeninde yaşananları anla-
maya çalışmaktadırlar. E. J. Dalcroze, Eurhy-
thmics yöntemi ile eğitilen öğrencilerin diğer 
insanları sadece gözleriyle değil, tüm varlık-
larıyla görmeye başladıklarım iddia etmiştir 
(E. J. Dalcroze; Juntunen ve Hyvönen, 2004: 
203’deki alıntı).

Öğrencilerin ses ve hareket duyumlarını içsel-
leştirme yetenekleri Eurhyth-mics çalışmala-
rında hedeflenen en önemli aşamalardan biri-
dir. Bu aşamada öğrenciler bedensel hareket, 
duygular, imgeler ve seslerden oluşan bir ki-
nestetik hayal gücü ve bellek geliştirirler. Ses 
ve bedensel hareketlerin bu şekilde kullanımı 
bir müzisyene çalgısını eline almadan hayal 
gücü yardımıyla teknik ve müziksel ifadesini 
geliştirmesi açısından destek sağlar. Bu yak-
laşım Eurhythmics çalışmalarında en önemli 
çalgı olarak ele alman insan bedeninin tüm 
işlevleriyle etkinleştirilmesini gerektirir. Ki-
nestetik imge ve bellek bu etkinleştirme süre-
cinde müzisyene daha önce kassal belleğinde 
depoladığı hareket, duygu, imge ve müziksel 
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ifade araçlarım kullanma olanağı verir. E. J. 
Dalcroze bu yeteneğe “iç duyum” adım ver-
mişti. İç duyum yeteneği, kassal belleğin en 
üst düzeyde etkinleştiği noktadır. Choksy 
(1986: 39), bu yeteneğe, sergilenen gerçek 
eylem sırasında arka arkaya gerçekleştirilen 
“tutma” süreçleri yardımıyla gerçek eylem-
den hayal edilen eyleme doğru gerçekleşen 
dönüşümler sonucu ulaşılabildiğini belirt-
mişlerdir. İç duyum yeteneğinin geliştirilmesi 
için aşağıdaki çalışmalar önerilebilir: Hareket 
alanında ritmik bir motifi hem elle vurup hem 
de yürürken, yüksek sesle konuşun ya da şar-
kı söyleyin. Yada bu üç davranışı çeşitli sıra-
larla birleştirin. Ardından sessizce el çırpın, 
sessizce yürümeye devam edin ve sessizce 
mırıldanın. Ya da bu üç davranışı birbirleriyle 
çeşitli şekillerde birleştirin. Hareket etmeyin, 
tamamen sessizleşin, ancak az önceki ritim-
leri, zamanlamayı, hareket alanım ve sesle-
ri içinizden hissetmeye ve duymaya çalışın. 
Dışsal tüm ses ve hareketlerden kendinizi 
soyutlayın, tüm bu öğeleri bedeninizin içinde 
hissedin ve duyun. Bu ilk dört adım müziksel 
ses ve bedensel hareketlerin dış dünyadan be-
denin ve zihnin derinliklerine doğru yapılan 
transferi içermektedir. Bu aşamanın gerçek-
leştirilmesi sonucu öğrenciler; ritim, vuruş, 
ölçü, ezgi, biçim gibi temel müziksel öğeleri 
içselleştirmekte ve Eurhythmics çalışmaları-
nın son hedefi olan iç duyum yeteneğine gi-
derek yaklaştırmaktadırlar. Bu çalışmanın de-
vamı içselleştirilen öğelerin beden aracılığıy-
la dış dünyaya tekrar gönderilmesini kapsar: 

Ses-sizleştirdiğiniz ses ve hareket örüntüle-
rini şimdi yavaş yavaş dışarıya doğru yön-
len-dirin. Ritimleri elinizle tekrar vurmaya 
başlayın. Bıraktığınız yürüyüşe devam edin. 
Tüm hareket ve sesleri aynı anda sergilemeye 
başlayın. Bu çalışmanın ikinci ayağı, öğren-
cilerin kassal belleklerinde depolayarak içsel-
leştirdikleri öğeleri tekrar dış dünyaya yansıt-
malarım içerin Bunun sonucunda iç duyum 
yeteneği, dış dünyadaki müziksel ve hareket-
sel örüntülerin içselleştirilmesi ve ardından 
tekrar dış dünyaya sergilenmesi aşamalarım 
içeren bir transfer süreci olarak görülebilir. îç 
duyum yete-neği müziksel icra sırasında bir 
müzisyenin bedensel hareketlerinin üzerinde 
çok düşünmeden, bir alışkanlık ve otomatik-
leşmenin sonucu olarak gerçekleştirilmesini 
sağlar. E. J. Dalcroze’a göre eylem sırasında 
aşırı yoğun bir şekilde yürütülen zihin-sel 
düşünme etkinliği, zihin ve duyular arasında 
bir dengesizlik yaratarak ritmik becerilerde 
azalmaya yol açan “aritim” durumunu doğur-
maktadır. Aritim durumu kendisini, bedensel 
hareketlerin uyumla akması gereken müzik-
sel performans süre-cinde, iki farklı hareketi 
eşgüdümleyememe, erken başlama, bitirme 
ya da gecikme eğilimleri olarak gösterir. (E. 
J. Dalcroze; Juntunen ve Hyvönen, 2004: 
202’deki alıntı). Eurhythmics çalışmaları 
alışkanlık haline getirme ve otomatikleştirme 
stratejileri ile iç duyumu geliştirerek, bedeni 
müziksel eylem sürecinde duyumsayan, al-
gılayan, bellekte tutan ve harekete geçen bir 
bütün olarak eğitmeyi hedefler. Bedensel Ha-
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reket 20.yy başlarında Avrupa’daki geleneksel 
konservatuar eğitiminin öğrencilerin müziksel 
ifade yeteneklerini geliştiremediğini öne sü-
ren E. J. Dalcroze, bunun nedeninin klasik da-
ğarın gelişimine ilişkin teknik becerilere çok 
önem veril-mesiyle birlikte müzikteki ritmin 
ve müziksel ifade sürecinde bedenin göz ardı 
edil-mesi olduğunu belirtmiştir (E. J. Dalcro-
ze, 1921; Seitz, 2002: 4’deki alıntı). Uyuşum-
lu ve uyuşumsuz müziksel seslerin uyumunu, 
insanın bedensel ha-reketlerinin akışkanlığı 
ve denetimi süreçlerine benzeten E. J. Dalc-
roze, şöyle devam etmiştir: Hiçbir bedensel 
hareket tek başına anlamlı bir değere sahip de-
ğildir. Be-densel hareketlerin anlamlılığı, bu 
hareketlerin arka arkaya sergilenmesine ve bu 
hareketlerin armonik, dinamik ve statik ritim-
ler ile tutarlı bir şekilde sergilenmesine bağlı-
dır... Müzikte uyuşumlu ve uyuşumsuz akorlar 
olduğu gibi mimik sanatlarında da uyuşumlu 
ve uyuşumsuz hareketler vardır. Uyuşumlu 
hareketler; kollar, bacaklar, baş ve gövde gibi 
bedensel hareketin en temel organları arasın-
daki kusursuz eşgüdüm ile elde edilir (E. J. 
Dalcroze, 1921; Seitz, 2002: s. 4’deki alıntı).

Bu yaklaşım sonucu E. J. Dalcroze’un yönte-
minde müzik ve bedensel hareketler arasında-
ki en temel noktalar tanımlanmıştı. Hareket 
için hazırlık (anacrusis), atak (crusis) ve tep-
ki (metacrusis) aşamaları hem müzikte hem 
de bedensel harekette bulunan temel noktalar 
olarak görülmüştü. E. J. Dalcroze’un deyişiyle 
“birincisi, İkincisinin hazırlayıcısı ve İkincisi 

de birincisinin kaçınılmaz bir sonucü’dur (E. 
J.Dalcroze, 1921; Seitz, 2002: 5’deki alıntı).

Çünkü, ritmik hareketin kalbi süre, gür-
lük ve hareket alanı ilişkilerinde gizliydi. 
E. J. Dalcroze’un bu yaklaşımının temelin-
de îsveç’li ritim ve müziksel ifade kuram-
cısı Mathis Lussy’in görüşleri yatmaktadır. 
Lussy’nin E. J. Dalcroze üzerindeki en temel 
etkisi Lusyy’nin ritim kuramının dayandığı 
etki-tepki (action-repose) ilkesidir. Müzik-
teki güçlü ve zayıf vuruş ilişkisini açıklayan 
Lussy’nin görüşleri, Dalcroze’un geliştirdi-
ği yöntemi doğrudan etkilemiştir (Doğantan, 
1997: 189). E. J.Dalcroze’un yönteminin te-
mel noktası ritim ve hareket arasındaki iliş-
kilerin anlaşılmasına bağlıdır. Bu İlişkiler E. 
J. Dalcroze’un ifadeleri doğrultusunda şöyle 
açıklanabilir: “Ritim Harekettir” Bu düşün-
ce E. J. Dalcroze’un ritim anlayışının temel 
noktasıdır (Moore, 1992: 53) E. J. Dalcroze 
bu konuda şunları yazmıştır: Müziğin üç te-
mel öğesi vardır: Ses, ritim ve dinamikler. Ses, 
hareketin ikinci dereceden bir biçimiyken, ri-
tim birinci dereceden biçimidir. Dinamikler 
gibi ritim de tamamen harekete bağlıdır (E. J. 
Dalcroze, 1920; Moore, 1992: 53’deki alıntı).

E. J. Dalcroze burada hareket kavramım, mü-
zikteki ardıllığı sağlayan temel öğe anlamında 
kullanmıştır. E. J. Dalcroze’un bedensel hare-
ketlerin zaman ve hareket alanı içinde kulla-
nımı düşüncesi beden eneıjisinin, ağırlığının 
ve dengesinin uyumlanması sürecini zorunlu 
kılmaktadır. Bu yüzden Eurhythmics öğret-
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menlerinin çalışmalar sırasmda sergilenen 
bedensel hareketlerin bu ilkeler sürecinde 
gerçekleşmesini sağlaması gerekir. Eurhy-
thmics çalışmalarında kinestetik duyumların 
tüm aşamalarıyla deneyimlenmesi gerekmek-
tedir. Örneğin, yürüme çalışmalarım sadece 
yere basma ve kaldırma olarak örgütlemek 
öğrencilerin ancak dokunma duyularıyla 
hareket etmelerini sağlayacaktır. Bu durum 
ayrıca ritmik hareket sürecine bedenin tüm-
den katılımım engelleyecektir. Kinestetik 
duyumların tüm aşamalarıyla deneyimlen-
mesi için her müzİksel vuruş için bir hazırlık 
(anacrusis), atak (crusis) ve sürdürme (me-
tacrusis) aşamalarının gerçekleşmesi gerekir. 
Hazırlık, atak ve tepki aşamalarının sağlıklı 
olarak deneyimlenmesi öğrencilerin aksan 
ve dolayısıyla ölçü kavramım algılamala-
rında önemli bir yer tutar. Örneğin, hazırlık 
aşaması 2/4’lük bir ölçünün ikinci vuruşu-
nu içerir. Hareket aşaması ise birinci vuruşu 
içerir. Bu iki aşamanın kavramsal olarak var 
olabilmesinin altında yatan zıtlıklar dengesi-
ni öğrencinin kinestik olarak duyum-saması 
gerekir. Kuvvetli vuruşun hissedilmesi, zayıf 
vuruşun hissedilmesine bağlıdır. E. J. Dalc-
roze sürdürme (metacrusis) vuruşundan ayrı 
düşünülemeyecek olan hazırlık (anacrusis) 
vuruşunun atak (crusic) ve sürdürme vuruşla-
rının niteliğinin belirleyicisi olduğunu söyle-
miştir. Tepki aşaması atağı takip eden kuvve-
tin bir süre daha sürdüğü süreçtir. Özetle, bu 
aşamalar 3/4’lük bir ölçüde metrik aksanlar 
kuvvetli (crusic)- az kuvvetli (metacrusic)- 

zayıf (anacrusic) şeklinde yorumlanabilecek 
eneıji dağılımlarım oluşturmaktadır. Ancak, 
aksanlarm bazı müzik türlerinde bu sırala-
maya uymayan şekillerde dağıldığım görmek 
müm-kündür. Özellikle de caz müziğinde, 
modem müzikte ya da halk müziklerinde bü-
yük dağılım zenginlikleri içerebilen bu tür 
aksan örüntülerinin algılanmasındaki te-
mel koşul öncelikle metrik aksanlarm (kuv-
vetli- az kuvvetli- zayıf) algılanmasına bağ-
lıdır. Eurhythmics çalışmaları öğrencilerin 
metrik aksan duygularını ve bunun uzantısı 
olarak ölçü algılamalarım geliştirecek oyun-
ları içerecek şekilde planlanmalıdır. Choksy 
(1986) kinestetik duyumun bu süreçlerin 
tümden deneyimlenmesi sonucu oluşacağım 
söylemektedir. Bu süreç yukarıda verilen 
aşamaların dönüşümlü olarak sürmesi sonucu 
oluşmaktadır. Basit bir alkış vurma hareke-
ti sırasında bu kinestetik süreç şu aşamaları 
takip eder: Hazırlık: Kollan ve omuzlan be-
denden uzaklaştırırken ve dinlenilen müziğin 
vuruşlarım sayarken nefes alma. Atak: Elleri 
bir anda birbirine vururken nefes verme.

Sürdürme: Elleri birbirinden ayırırken vu-
ruşlan hissetme ve saymayı kinestetik olarak 
sürdürme. Hazırlığa dönüş: Kollan yukan ve 
dışan doğru kaldırırken enerji çemberinin de-
vamı için nefes alma. “Hareket Çoğunlukla 
Fizikseldir ” İnsan bedeninin müzikteki ritim-
leri algılama konusunda içgüdüsel bir yetene-
ğe sahip olduğunu söyleyen E. J. Dalcroze’a 
göre ritim algılama, kas ve sinir sisteminin 
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bir özelliği olarak doğuştan getirilen bir iç-
güdüdür. Bu konuda E. J. Dalcroze şunlan 
söylemiştir: Bir çocuğun bedeni ritmin temel 
öğelerini bir zaman duyumu olarak içgüdüsel 
olarak sahiplenir.

Böylece (1) kalbin düzenli atışları zaman 
boyutu hakkında açık bir fikir verir...(2) ne-
fes alıp verme işi zamanın düzenli aralıkla-
ra bölünmesini sağlar ve bu ölçü sisteminin 
bir modelidir...(3) bu düzenli hareketler, bize 
ölçü sistemi hakkında kusursuz bir model 
sağlar ve zamanı eşit parçalara bölme fırsa-
tı verir (E. J. Dalcroze, 1920; Moore, 1992: 
53’deki alıntı). “Tüm Hareketler Zaman ve 
Hareket Alanı Gerektirir ” Çalışmaları sıra-
sında bedensel hareketler üzerinde yaptığı 
gözlemler sonucu E. J. Dalcroze, ritmin üç 
temel öğesi olduğunu düşünmeye başladı. 
Zaman, hareket alanı ve eneği arasındaki sıkı 
bağıntılar birinde oluşan değişikliğin diğer-
lerini de etkilemesi sonucunu doğuruyordu. 
Bu etkileşim süreci ilgili olarak E. J. Dalc-
roze şunları söylemiştir: ...Hareket etmek 
için beden zaman ve hareket alanı kesitleri-
ne gereksinim duyar. Hareketin başlaması 
ve sona ermesi zaman ve hareket alanının 
bir ölçüsünü belirler. Zaman ve hareket ala-
nı beden ağırlığına ve yerçekimine bağlıdır... 
Eğer önceden kassal güç ve hareket alanının 
bir kesiti arasındaki ilişkileri belirlersek, aynı 
zamanda zamanın bir kesitini de belir-lemiş 
oluruz. Eğer önceden kassal güç ve zamanın 
bir kesiti arasındaki ilişkileri belirlersek, yine 

aynı zamanda hareket alanının bir kesitini de 
belirlemiş oluruz. Bir başka deyişle, bedensel 
hareket kassal gücün dengelenmesi, hareket 
alanı kesitinin değişimi ve zaman kesitinin 
süresinin değişimi sonucunda biçimlenir (E. 
J. Dalcroze, 1920; Moore, 1992: 53’deki alın-
tı).

Bedensel Hareketler Müziksel Bilinci Biçim-
lendirir. E. J. Dalcroze, müziksel bilinci, be-
densel ve zihinsel hareketler arasındaki iliş-
kilerin kavranması ve duygu ve düşüncelerin 
yönlendirdiği hareketlerin zaman hareket ala-
nı ve eneğinin boyutu içinde değişime uğra-
ması deneyimleri olarak tanımlamıştır (E. J. 
Dalcroze, 1920; Moore, 1992: 74’deki alıntı). 
E. J. Dalcroze, müziğin bedensel hareketlerle 
ifade edilmesinin, belirgin duygusal ve mü-
ziksel ritimlerle bağlantılı tepkisel beden ha-
re-ketlerinin ve yansımalarının depolanması-
nı güçlendireceğini düşünüyordu. Müziksel 
performans sırasında müzisyenlerin tüm be-
denleriyle abartılı bir şekilde hareket etmesi-
ni önermeyen E. J. Dalcroze, bedensel hare-
ketlerin müzikteki ritim, gürlük, cümle gibi 
çeşitli öğelerle ilişkili olarak daba önceden 
deneyimlenmiş ve kassal bellekte depolan-
mış bedensel hareket örüntüleriyle birleşmesi 
gerektiğini savunuyordu. “Bedensel Araçla-
rın Gelişimi Algıda Keskinliğe Yol Açar” E. 
J. Dalcroze’a göre bedensel hareketlerle des-
teklenen müziksel performans sırasında ar-
tan konsantrasyon ve dikkat, kişinin müzikte 
oluşan en küçük değişimleri bile algılamasını 
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kolaylaştırır. Beden; zaman, hareket alanı ve 
enerji parametrelerini keskin bir şekilde algı-
layacak şekilde eğitildiğinde beyin, kişinin 
algılarını keskinleştirecek tüm deneyimleri 
depolamaya başlar. Bir başka deyişle keskin 
bir müziksel algı keskin bir bedensel algı ge-
rektirir.

Hareketlerin Zaman İçinde Gelişimi Mü-
ziksel Ritimlere İlişkin Farkındalığı Arttırır. 
Müziksel seslerle bedensel hareketler arasın-
daki deneyimler arttıkça öğrenciler müziksel 
öğelerin içselleştirilmesinde ve duyguların 
dışavurumunda daha derin düşünce beceri-
leri geliştirmektedirler. Euryhtmics ’in İçe-
riği Eurhythmics çalışmalarının özünü ritim 
kavramının oluşturduğuna daha önce deği-
nilmişti. Ancak Eurhythmics çalışmaların-
da ritmi yalnızca zamanla ilgili bir özellik 
olarak düşünmemek gerekir. Eurhythmics 
çalışmaları sırasmda ritim kavramı zaman 
içinde değişen her türlü özelliği tanımlamak 
amacıyla kullanılır. Müzikte değişim göste-
ren her türlü özellik İçinde bir ritmi barın-
dırır. Örneğin, değişen gürlükler müzikteki 
ritmik örüntüler dışında kendi aralarında bir 
renk, ifade ve anlam yaratırlar. Eurhythmics 
çalışmalarında müzikteki gürlük değişimleri 
bedensel hareketler ile ifade edilebilmektedir. 
Gürlüklerde yaşanan enerji değişimlerinin 
bedensel hareketlere de aynı şekilde yansı-
ması hedeflenir. Zaman- hareket alanı- ene-
ıji-ağırlık-denge bileşimini içeren bu süreçte 
keskin bir müziksel işitme becerisi keskin bir 

beden kontrolüyle işbirliğine girer. Gürlüğün 
dışında birçok müziksel değişim bedensel ha-
reketlerle ifade edilebilir. Örneğin, uyuşundu 
ve uyumsuz akortlar gibi armonik özellikler 
kaslarımızdaki gerilimi ve çözülümü içeren 
bedensel hareketler ile deneyimlenirken, ses 
yüksekliğindeki değişimler beden hareketle-
rinin uzanımda oluşan değişimlerle deneyim-
lenir.

SONUÇ 

Müzik seslerin ve hareketlerin bileşiminden 
oluşur. Ses, hareketin bir biçimi olarak ikinci 
sıradayken, ilk sırada ritim vardır. Bu yüzden 
müziksel çalışmalarda öncelik bedensel hare-
ket çalışmalarına verilmelidir. Müzikteki en 
güçlü ve yaşamla en ilişkili öğe ritmik beden-
sel hareketlerdir. Kuram eylemi takip etmeli-
dir. Çocuklar öğretilmek istenenleri deneyim-
lemeden önce kurallar öğretilmemelidir.

Bu deneyimler kuralların öğrenilmesi-
ne destek olacaktır. Bir çocuğa öğretile-
cek ilk şey tüm yeteneklerini kullanmaktır. 
Eurhythmics’in amacı öğrencilere “biliyo-
rum” değil “deneyimledim” dedirtmektir (E. 
J. Dalcroze, 1921; Williams, 1995: 27’deki 
alıntı).

İnsan bedeni, zaman, hareket alanı ve ener-
ji öğelerini yer çekimi alanı için-de doğru 
oranlarda kullanabildiğinde müzikteki ritmi 
hatasız ve kolay bir biçimde hareketleri ara-
cılığıyla deneyimleyebilirdi. En az enerji ile 
bedenin en yüksek efor gerektiren becerileri 
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yerine getirebilme ilkesi müzik ve bale gibi 
sanatların yanı sıra uzak doğu dövüş sanatla-
rına dek uzanan geniş bir felsefe ve uygulama 
alanının ortak noktasıdır. Çalgı çalarken ve 
şarkı söylerken bedensel eneğinin tasarruflu 
ve dengeli bir biçimde kullanılması gerekti-
ği düşünüldüğünde uygulamada psiko-mo-
tor bir beceri olan müziksel icranın ayrıntılı 
ve devamlı bir şekilde bedensel ve düşünsel 
enerjinin kontrolünü gerektiren bir disiplin 
olduğu anlaşılacaktır. Bu kontrol süre-cinde 
gerekli olan beden ağırlığının dengelenmesi 
kavramım E. J. Dalcroze, ritmik bedensel ha-
reket eyleminin temel sorunu olarak g ö r -
müştür. Bedensel enerjinin den-gelinmemesi 
bedensel hareketlerde ve müziksel icrada 
hantal ve istenilmeyen sonuçlara yol açıyor-
du. Bedensel ağırlığın dengelenmesi ve be-
densel farkındalığın uyandırılması amacıyla 
geliştirilen tekniklerin ardından, ritim ve ölçü 
kavramlarının anlaşılmasını kolaylaştıracak 
teknikleri bulunmalıydı. Bedensel hareket 
becerilerinde ve duate tekniklerinde sorun 
yaşamayan öğrencilerin çalgı çalma esnasın-
da bedenlerini kullanmada eksiklikler olduğu 
söylenebilir. Hareket etme yetenekleri ve çal-
gısal teknik açısından sorun yaşamayan öğ-
rencilerin bile bu öğelerin birleştiği deneysel 
girişimler sırasında yaşadıkları sorunlar E. J. 
Dalcroze’a, sesleri algılayan beyin ile hareket 
eden kas sistemi arasında bir bağlantı olabile-
ceğini ve yaşadıkları sorunun bu bağlantının 
sağlıklı kurulamamasından kaynaklanabile-
ceğini düşündürtmüştü (Choksy, 1986: 30).

Günümüzde kinesthetic duyu olarak bilinen 
bu süreç, E. J. Dalcroze’un yönteminde en 
temel araç olarak, işitme, görme, dokunma 
ve hareket etme yetenekleri ile bellekte tutma 
ve hatırlama, yargılama, irade ve hayal gücü 
gibi beyinsel işlevler arasında hızlı bir ileti-
şim kurmayı sağlıyordu (Choksy, 1986: 33).

Hareket-duygu-his bileşimi insanın günlük 
hayatında, sanatta ve sporda birçok değişik 
biçimlerde görülebilecek en temel yetenek-
lerden biri olan kinesthesia’ya işaret etmek-
teydi. Bu sürecin önemini anlamaya başlayan 
E. J. Dalcroze, artık yönteminde eksik kalan 
halkaları tamamlayabilirdi. İşitme bedensel 
hareketle ilişkiliyken, bedensel hareket duy-
gulan uyandırıyor, duygular da bilgiyi beyne 
iletecek ve daha sonra yine bedene göndere-
cek olan kinestetik duyulan tetikliyordu. Mü-
zik eğitimi alanında bizlere bıraktığı miras 
olarak atfedebiliriz. Bugün okul öncesi mü-
zik eğitiminde itibaren bedensen devinimsel 
ifadelerin müzik eğitiminde daha yoğun ve 
prensipli kullanıldığı tüm müzik eğitimi uy-
gulamalarında öğrencilerin müzikal algıla-
rında ve ifadelerinde önemli derecede başarı 
elde ettiklerini görmekteyiz. Müzik eğitim-
cileri ve alan uzmanları olarak bizlere düşen 
görev; müzik eğitiminin verildiği tüm kurum-
larda planlama yapılırken bedensel, ritmik ve 
devinimsel ifadelere daha yoğun vermeliyiz. 
Böylelikle müzikal anlamda daha güçlü ne-
siller bırakacağımız şüphesizdir.
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EXPANDED APSTRACT

The comprehension of the intellectual environment that existed prior to the emergence of mu-
sical education approaches and methods involving physical movements that I have embodied 
as a bodily cognitive style of music will provide us with a sense of the revolutionary dimension 
of the human mind and body. Descartes (Juntunen and Hyvönen, 2004: 200), which is regarded 
as the beginning of the modem philosophy. The field of phenomenology, in which the dualist 
view of the human body and mind accepts separate items, gives us clues about the revolutionary 
process of these approaches and methods of teaching music. The thought of Descar-tes, who 
says “I am thinking so,” reflects on the basis of the reason of existence and thus the importance 
of bodily existence to the second plan, mind. Merleau-Ponty (1962) criticized this idea, which 
spread as a Cartesian view, in his Phenomenolgy of Perception. Merleau-Ponty, seeing Des-
cartes as a fundamental point of criticism of centralizing the thinking action and the mind-set 
required for it, suggests that we lay our physical perception of the outside world on the basis of 
all theoretical considerations and scientific achievement. According to him, the body should not 
be seen as just a subject. Because the mind and the body, like the union of the subject and the 
object, can not be separated from each other. Merlau-Ponty suggested a two-way thesis in later 
periods. With this thesis, Marleau-Ponty claimed that the body was a single element with a two-
way look as sensible and sensuous. According to this, the body is an element that is perceived 
as much as it is an element that sees the outer world. With this approach that can be seen as the 
two sides of the medallion, Merlau-Ponty emphasized both the subject and the object feature of 
the body (Juntunen and Hyvönen, 2004: 200). As a result of researches and discoveries made 
for centuries, there is no doubt about the importance of physical movements in music education 
and teaching. The problem of your research; The comprehension of the intellectual environ-
ment that existed before the middle of the music education approaches and methods which we 
have embodied as a bodily cognition of music as a physical movement, and the questions of 
how we should not understand the revolutionary dimension of the human mind and body of 
these approaches and methods. It is aimed to grasp the intellectual environment that existed be-
fore the emergence of music education approaches and methods involving physical movements 
which I have embodied as a bodily cognition style of music and how we should not understand 



88

UHMAD
www.uhmadergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜZİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
Ocak – Şubat – Mart – Nisan Yıl: 2017  Sayı: 09 Kış İlkbahar Dönemi

International Refereed Journal of Music Researches
January - February - March - April Year: 2017 Issue: 09 Winter Spring 

ID:91 K:03
ISSN 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
Marka Patent - Trademark Patent 

2015/04090  

the revolutionary dimension of these approaches and methods on human mind and body. This 
research; The physical movement I have embodied as a bodily cognitive style of music is im-
portant from the point of view of a general view of the understanding of the existing intellec-
tual environment before the emergence of musical education approaches and methods and the 
source of the researchers to the field experts. In the study, it was tried to describe the study of 
understanding of the concept of the intellectual environment that existed before the emergence 
of music education approaches and methods with physical movements which I have embodied 
as a bodily cognition style of music, from a general point of view. Research is a descriptive 
screening model that is appropriate for the qualitative research approach. Qualitative studies 
include analyzing documents, analyzing written materials that contain information about events 
and events targeted for research (Yıldırım and Şimşek, 2006: 187-189). The screening model is 
an approach that aims to describe “in the past or in a way that is still present” (Karasar, 2006: 
77). This process, now known as the kinesthetic sense, provided the quickest communication 
between brain functions such as hearing, sight, touch and movement, memory retention and 
remembering, judgment, will and imagination as the most basic tool in EJ Dalcroze’s method 
(Choksy, 1986: 33). Movement-emotion-feeling composition pointed to kinesthesia, one of the 
most basic skills that can be seen in many different forms of art, and in the sporda in everyday 
life. E. J. Dalcroze, who began to recognize the importance of this process, could complete the 
missing rings in his method. While hearing was related to the physical movement, physical 
movement awakened the emotion, emotions conveyed the knowledge to the brain and then trig-
gered the kinesthetic sensation that would send the body again. Heritage left by us in the field 
of music education is still seen as one of the most basic musical education approaches.
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TRT TÜRK HALK MÜZİĞİ EZGİLERİNİN USÜL VE METRONOM 
EKSİKLİĞİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ (1)

ANALYSIS OF TRT TURKISH FOLK MUSIC MELODIES IN TERMS OF 
THE LACK OF USUL AND METRONOME

Serkan ÇELİK
Kâtip Çelebi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Rekreasyon Yönetimi, İzmir / Türkiye

Öz: Cumhuriyet döneminden günümüze kadar birçok 
halk müziği ezgisi derlenmiş ve notaya alınmıştır. Der-
leme çalışmaları sırasında ezgilerin, derleme ve notaya 
alınma sürecinde bazı eksiklikler dikkat çekmektedir. 
Bu eksikliklerin büyük çoğunluğu usüllerin belirlen-
mesinde görülen aksaklıklardan ve metronom hızının 
ezgide belirtilmemesinden kaynaklandığı görülmekte-
dir. Yapılan derleme gezilerinde derleyenin kısıtlı bir 
süreye sahip olması,  doğru kaynak kişiye ulaşılama-
ması, ya da derleme sırasında tekrarlarda kaynak kişi-
nin derlenilen ezgiyi sürekli farklı ezgilerde söylemesi 
bu eksikliklerin oluşmasındaki faktörler olarak sıra-
lanabilir. Bir diğer önemli faktör de derlenen ezginin 
notaya alım sırasında usül tespit işleminin söze dayalı 
olarak belirlenmesidir. Bu çalışmada TRT Türk Halk 
Müziği Repertuvarında bulunan ezgilerden rastgele 
örneklemle seçilmiş 10 adet ezgi usül ve metronom-
ları açısından incelenmiştir. İnceleme neticesinde, ez-
gilerde usul eksikliği belirlenirken, 4’ünde metronom 
hızının olmadığı belirlenmiştir. Bu bağlamda incelenen 
4 ezginin metronom değerleri alanında uzman kişilere 
danışılarak ve örnekleri dinlenerek saptanmıştır. Günü-
müze kadar yapılan derlemelerdeki usül ve metronom 
eksikliklerini tespit etmek güç ve zaman alıcı bir iştir. 
Bu çalışmaların sürdürülebilirliği sağlanmalıdır. Bu 
makalenin amacı da konuya dikkat çekerek TRT Türk 
Halk Müziği Repertuvarında bulunan ezgilerin usül ve 
metronom eksiklikleri giderilerek yeni nesillere doğru 
aktarımını sağlamaktır. 

Anahtar Kelimeler: Halk Müziği, Derleme, Usül, Met-
ronom

Abstract: A lot of folk music melodies have been com-
piled and notated from the Republic period until today. 
Some deficiencies took attraction in the process of com-
piling and notating of the melodies during the compila-
tion studies. It was seen that most of those deficiencies 
derived from the troubles seen in defining the usuls and 
from not stating the metronome speed in the melody. 
The compiler’s having a limited time in compilation 
trips, not being able to reach the true source person, 
or the source person’s singing the compiled melody in 
different melodies continuously during the repetitions 
could be specified as the factors in the occurrence of 
those deficiencies. Another important factor was also 
that the process of determination of usul during the no-
tation was verbally determined. In this study, 10 melo-
dies chosen by random sampling among the melodies 
in TRT Turkish Folk Music Repertory were examined 
in terms of their usuls and metronomes. As a result of 
the examination, while determining deficiency of usul 
in melodies, it was determined that 4 of the melodi-
es had no metronome speeds. Metronome values of 4 
melodies examined in this context were determined by 
consulting the experts and by listening to the samples. 
Determining the deficiencies of usul and metronome 
in the compilations that have been held until today is 
a difficult and time consuming study. The sustainabi-
lity of those studies should be provided. The aim of 
this study is, by pointing out this subject, to provide 
the handing down of the melodies in TRT Turkish Folk 
Music Repertory to the next generations by removing 
their deficiencies in usul and metronome. 

Key Words: Folk Music, Compilation, Usul, Metrono-
me
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GİRİŞ 

İlk derleme çalışmaları 1925 yılında Seyfettin 
ve Sezai Asaf kardeşler tarafından başlamış 
ve 1937 yılına kadar 1361 ezgi derlenmiştir. 
Daha sonra, 1937 yılında başlayıp 1953 yılına 
kadar süren, 15 yıl boyunca Muzaffer Sarısö-
zen başkanlığında yapılan derleme çalışma-
larında da ortalama 10.000 ezgi derlenmiştir. 
Yapılan derleme gezileri o dönemde gerçekten 
zor şartlar altında büyük bir özveriyle yapıl-
mış ve bu çalışmaların sonucunda birçok halk 
ezgisine ulaşılmıştır. Ortalama 10.000 adet 
derlenmiş olan ezgiden 1000 kadarı notalan-
mıştır. Bugün TRT Türk Halk Müziği (THM) 
repertuvarında 4604 adet sözlü ezgi ve 598 
adet sözsüz ezginin notaları mevcuttur. Halk, 
bu derlenen ezgileri kendi duygu ve düşünce-
lerini ifade edecek şekilde üretmiştir. Ama bu 
ezgilerin, derleme ve notaya alınma sürecinde 
bazı eksiklikler görülmektedir. Genel olarak 
bu eksiklikler, yazım kuralları (donanım, met-
ronom, devam işareti), usul tespiti, söze daya-
lı ölçü belirleme, genellikle ezgilerin, nakarat 
(aranağme) bölümlerinin şan olarak yazılmış 
olmasıdır (Eke, 2007:276). Bu makalede ek-
sikliklerin en önemlilerinden sayılabilecek 
usul tespiti ve ezgilerin metronomu üzerinde 
durulacaktır.

PROBLEM

THM ezgilerinin belli bir süre içerisinde der-
lenmiş olması göz önünde bulundurularak 
derleme yaparken eksiklik ve hata içermeme-

leri düşünülemez.  Bu ezgiler, derlenip nota-
ya alındıktan sonra bazılarında usul tespiti ve 
metronom eksiklikleri görülmektedir. Halk 
ezgilerinin derlenmesi sırasına usulün (ölçü) 
temel olarak alınmamasına bağlı olarak da 
farklı ölçülerin ortaya çıkmış olması dikkat 
çekicidir. Bunun nedeni ise söze dayalı ölçü-
lendirmenin yapılmış olmasıdır.  

ARAŞTIRMANIN AMACI

Düzeltilen ezgilerin kullanımlarını yaygınlaş-
tırarak doğruya yakın bir şekilde icra edilme-
sini ve günümüze kadar ulaşan bu verilerin, 
eleştirisel ve yapıcı bir tutumla incelenerek 
yeniden düzenlenmesi, eksik ve yanlışların 
ortadan kaldırılarak yaygın kullanımının sağ-
lanmasında öncü olmaktır. 

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI

TRT Türk Halk Müziği Repertuvarında bulu-
nan bazı türkülerin, derleme sırasında yapılan 
usul hataları ve eksik metronomları belirlene-
rek olabilecek en doğru şekilde düzenlenmiş-
tir.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Bu çalışmada TRT Türk Halk Müziği Reper-
tuvarında bulunan karma usülle derlenerek 
notaya alınmış ezgilerden rastgele örneklem-
le seçilmiş 10 adet türkü, usül ve metronom-
ları açısından incelenmiştir. Aynı zaman da 
bu 10 türkünün TRT kurumundan uygulama 
örneklerine ulaşılarak dinlenmiştir. Alanında 
uzman kişilerden görüş alınarak incelenen 10 
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türkünün tamamında usul eksikliği ve hataları 
belirlenmiştir. Çalışma sonunda bu hatalar ve 
eksiklikler giderilerek notaları düzeltilmiştir. 
Türkülere ilişkin değerlendirmeler makale 
içinde yer almaktadır. 

ARAŞTIRMANIN KISITLARI 

TRT Türk Halk Müziği Repertuvarında bulu-
nan ezgilerle sınırlandırılmıştır.

BULGULAR

Resmî anlamda ilk kez Türk Müziği hakkın-
da derleme faaliyetleri Dârülelhan aracılığıy-
la yapılmıştır. Dârülelhan, Batı notasyonu ile 
gerçekleştirilmiş derleme ve yayın faaliyet-
leriyle, Türk müzik kültürünün günümüze 
taşınmasında son derece önemli katkılar sağ-
lamıştır. Dârülelhan, ilk resmi müzik okulu 
olarak İstanbul’da 1917-1927 arasında faali-
yet gösteren dört yıllık bir müzik eğitim ku-
rumuydu. 1923 yılı sonrası döneminde Musa 
Süreyya başkanlığında kurum adına anket fişi 
hazırlatılarak Anadolu’nun her yerine gönde-
rilmiştir. 14 maddelik soru içeren bu anke-
tin geri dönüşleri anket usulünün istenilen 
sonuca ulaşılmaması ile sonuçlanmıştır. Bu 
gönderilen anket sonucunda gönderilen yüze 
yakın notadan sadece 85 tanesi 1926 yılında 
yayımlanmıştır. Bundan sonraki dönemde 
derleme gezileri yapılarak kaydetme yolu se-
çilmiştir ( Paçacı, 1994: 21).

Sonraki derleme gezilerinde Müzik Araştırma 
Heyeti Başkanı olarak Seyfettin Asaf ve Meh-

met Sezai Asaf görev almıştır (Kolukırık-vd., 
2012: 795).  Dârülelhanda, Seyfettin Asaf 
ve Mehmet Sezai Asaf, kompozisyon hoca-
sı olarak görev yapmışlardır. Bundan dolayı 
resmi anlamda ilk derleme faaliyetlerinin, ilk 
resmi müzik okulu olan Darülelhan tarafın-
dan yapıldığını görüyoruz. Seyfettin ve Sezai 
Asaf kardeşler, Batı Anadolu’daki halk tür-
külerini derlemeleri için görevlendirilmiştir. 
Bu iki değerli kompozisyon hocası müzik 
eğitimlerini Avrupa’da almışlardır. Derleme 
yaparlarken derlenen türküleri kayıt cihazına 
almamışlar, ezgileri çalan ya da söyleyenle-
ri dinleyerek notaya almışlardır. İkisi de tür-
küleri notaya alırken, batı notası kurallarıyla 
türküleri notaya almışlardır. Bundan dolayı 
notaya aldıkları derleme çalışmaları nota-
lama sistemindeki yanlışlıklar sonucu ciddi 
eleştirilere uğramıştır. İlk derleme gezisinin 
başarısız sayılması nedeniyle fonograf cihazı 
alınarak tüm Anadolu’da derleme faaliyetle-
rinin devam etmesi kararı verilmiştir. Sonra 
31 Temmuz 1926 yılında Adana, Gaziantep, 
Urfa, Niğde, Kayseri ve Sivas illerini kapsa-
yan bir derleme gezisi yapılmıştır. Bu derle-
me gezileri sonucunda 250 adet türkü derlen-
miştir. Bu çalışmada, fonografla ilk tespit edi-
len Adana’ya ait “Kozanoğlu” türküsünden 
başka, “bozlak” ve “çukurova” adıyla anılan 
türkü türlerinden de onsekiz adet derlenmiş-
tir (Altınay, 2004: 98). 1927 yılında Konya, 
Karaman, Ereğli, Alaşehir, Manisa, Ödemiş 
ve Aydın yörelerinden 250 türkü daha derlen-
miştir (Balkılıç, 2009: 158). 20 Ocak 1927’de 
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Darülelhan “İstanbul Belediye Konservatu-
varı” olarak değiştirildikten sonra 1928, 1929 
ve 1932 tarihleri arasında derleme faaliyetleri 
sürdürülmüştür. Bu derleme çalışmalarında 
yaklaşık toplam 1361 ezgi derlenmiş ve no-
taya alınmıştır. 1937 yılında başlayıp 1953 
yılına kadar süren, 15 yıl boyunca Muzaffer 
Sarısözen başkanlığında yapılan derleme ça-
lışmalarında ortalama 10.000 ezgi derlenmiş 
ve 1000 kadarı notaya alınmış gerisi öylece 
kalmıştır (Seyhan,1987:238). Derleme ça-
lışmaları, bu kadar yoğun olmasa bile günü-
müzde de devam etmektedir.

Derleme gezilerinde, kısıtlı bir süre içerisin-
de derlenmiş olan Türk Halk Müziği ezgile-
rinde eksikliklerin ve aksaklıkların olmaması 
düşünülemez. O zamanki koşullara göre za-
man yetersizliği, parasal olanaksızlıklar ve 
ses tespit makinalarının elverişsiz oluşu gibi 
nedenlerle çok ideal bir derleme yapıldığı 
söylenemez (Seyhan,1987:238). Bunun yanı 
sıra doğru kaynak kişiye ulaşılamaması, ya 
da derleme sırasında tekrarlarda kaynak kişi-
nin derlenilen ezgiyi sürekli farklı ezgilerde 
söylemesi, derlenen ezginin notaya alım sıra-
sında usül tespit işleminin notaya alan kişinin 
inisiyatifinde olması ve söze dayalı olarak 
ölçünün belirlenmesi, ezgilerde bu ve benzer 
hataların oluşmasında etkendir.

Bu sebepleri düşündüğümüzde beş temel se-
bep akla gelmektedir.

1. Kaynak kişilerin yetersizliği; Kaynak kişi 
bölgeyi temsil kabiliyetine sahip değildir. 
Kaynak kişi bölgenin insanı değildir. 

2. Derleyicinin yetersizliği; Derleyici, araş-
tırmacı formasyonuna sahip değildir. 
(Araştırma metot ve teknikleri konusun-
da yeterli bilgiye sahip değildir,) Derle-
diği türkü veya ezgiyi çeşitli kaynak ki-
şilerden almak suretiyle denetlememiştir. 
Kaynak kişinin yeterli olup olmadığını 
araştırmamıştır. Bölgenin müzik yapısı 
hakkında ön bilgi almamıştır.

3. Notaya alan kişinin hatası; türkü veya ez-
giyi notaya alırken iyi dinleyip kontrolü-
nü yapmamıştır. Yörenin müzik yapısını 
bilmediği için hatalı notalama yapmıştır. 
Biraz ihtimam gösterip detaylı notalama 
yaparak mahalli tavırları tespit etmemiş 
veya edememiştir.

4. Repertuar kurulunun hatası; yukarda 
sözü edilen eksiklikleri görememesidir. 
Bunun sebebi de, repertuar kurulu üyele-
rinin konu ile ilgili formasyon eksikliği-
dir (Turhan,1992:148).

5. Ezgileri derlerken söze dayalı olarak öl-
çülendirme yapılması. Bu yaklaşım gü-
nümüze kadar sürmüş ve halen sürmek-
tedir.

Söze dayalı olarak ölçülendirme konusunda 
TRT Türk Halk Müziği repertuvarında ol-
dukça çok sayıda örnek türkü bulunmaktadır. 
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Türkü notaları incelendiğinde söze dayalı öl-
çülendirme yapılarak hatalı yazılmış ezgi ör-
nekleri olduğunu görebiliriz. Paşmakçı; özel-
liklede karma usüllerde ortaya çıkan ve ister 
istemez yadırganan bazı değerlendirmelerin, 
kaynak kişilerin hafızalarından veya derleme 
aşamasındaki unutkanlıklarından zuhur eden 
bazı aksaklıklara tabi olabileceği ihtimali de 
gözden uzak bulundurulmamalıdır. Zira bu 
suretle bir yanlışın arkasından gidilmemiş 
olacaktır demiştir (Koç, 2009: 133).

Usül kelimesinin lügât anlamı; (asıl) ana, 
baba, cedler, asıllar, kökler, temmeller. Bir 
ilmin, asıl mevzuundan önce öğrenilmesi 
lazım gelen husus, hususlar. Bir hedefe ulaş-
mak için, tutulan düzenli yol. (tarz, metod, 
tertib) tir (Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik 
Büyük Lügat, 1992:1026). Ungay usülu; 
belli düzümlerden yapılarak kalıp halinde 
saptanmış ölçüler olarak tanımlamıştır (Un-
gay, 1981: 8). Hoşsu ise; kuvvetli ve zayıf 
zamanlı vuruşların, düzenli ve zaman içinde 
periyodik olarak uygulanmasına usül demiş-
tir (Hoşsu,1997:102). Bir ezginin yapısının 
bozuk olması, ezgideki düzensiz usül deği-
şimleri, eksiklikler ve fazlalıklarıyla ilgilidir 
(Koç,2010:2). Veysel Arseven “Türk Halk 
Müziğinde Metrik Sistem” adlı çalışmasın-
da ölçüleri basit, bileşik ve karma (aksak) 
şeklinde üç başlıkta toplamış 2, 3, 4 zamanlı 
olanlara basit ölçüler bunların 3’erli şekille-
rine bileşik ölçüler, 5, 7, 8, 9,ve10 zamanlı 
olanlarına ise karma ölçüler adını vermiştir 

(Arseven,1957:1590) . Ölçülerin tasnifine 
yönelik bir çalışmadır. Muzaffer Sarısözen’in 
Türk Halk Musıkisi Usulleri adlı kitabında, 
usulleri 2, 3, 4 vuruşlu ana usuller ve bunların 
üçerli şekilleri, ikili ve üçlü usullerin oluştur-
duğu 5, 6, 7, 8 ve 9 zamanlı bileşik usuller 
ve ana usuller ile bileşik usullerin bir araya 
gelerek oluşturdukları 10 ve sonraki zaman-
lardan meydana gelen karma usuller şeklin-
de üç grupta toplamıştır (Sarısözen,1962). 
Halil B. Yönetkenin “Muzaffer Sarısözenin 
son kitabı hakkında isimli makalesinde; hal-
kın gelenek yoluyla aldığı kültürle, kendili-
ğinden yarattığı ezgilerin metrik tahlilinden 
meydana çıkarılan ve bazen çok karışık bir 
bünye gösteren ölçülerin, yani usullerin ayrı 
metrik duyuşlara ve müziklere göre farklı şe-
kilde yorumlanması çok mümkündür. Metrik 
duygu ve anlayışlar, bazı hal ve durumlarda 
birleşmeyebilir. Nitekim ben de, şahsen rah-
metli arkadaşımın bazı metrik ve tefsirlerine 
iştirak etmeyebilirim” demektedir  (Yönet-
ken,1963:3169-3172). Yine benzer bir çalış-
ma olan Musiki Sözlüğü adlı eser 1961 yı-
lında Mahmut Ragıp Gazimihal tarafından 
hazırlanmış ve yazar Türk Halk Müziği’nin 
metrik yapısı ile ilgili olarak ölçüleri üç gruba 
bölerek basit, birleşik ve aksak ölçüler şeklin-
de bir sınıflama biçimini tercih etmiştir (Ga-
zimihal,1961).

Kaynak kişiden derlenen ezgi, her ne kadar 
çok karışık olsa da, ezginin usül yapısı kesin 
ve bir tanedir (Koç,2010:4). Derleme yapılır-



94

UHMAD
www.uhmadergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜZİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
Ocak – Şubat – Mart – Nisan Yıl: 2017  Sayı: 09 Kış İlkbahar Dönemi

International Refereed Journal of Music Researches
January - February - March - April Year: 2017 Issue: 09 Winter Spring 

ID:84 K:151
ISSN 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
Marka Patent - Trademark Patent 

2015/04090  

ken ezgi içindeki devamlı değişen usulün en 
göze çarpan nedenleri; kaynak kişinin usul 
bilgisinin yetersiz olması ve bazı sesleri ge-
reksiz yere uzatması veya gereksiz kısaltma-
lar yapılmasından kaynaklanmaktadır.  Der-
leyenin usul tespiti yapmadan önce, ezginin 
derlendiği yörenin usül yapısını, daha önce 
hangi ezgi ve hangi usüllerin tespit edildiği-
ni gözden geçirmesi çok önemlidir. Bilgili ve 
yetenekli müzisyen derleme yaparken bozuk 
icraları notaya alırken gerekli düzeltmeleri 
yapabilir. Bu ezgiyi değiştirmek anlamına 
gelmez aksine ezgideki simetrik durum ve 
benzer ölçülerden yararlanarak en doğru bi-
çimine ulaşmak anlamına gelir. Günümüzde 
derlenen ezgilerde notalama sırasında düzelt-
meler yaparak ezginin repertuara kazandı-
rılması sağlanmaktadır. Bu ezgilerde birçok 
kurumun arşivinde yer almaktadır. Derleme 
yaparken otantik dokuyu bozmama endişe-
sinden dolayı çeşitli karma usuller ortaya çık-
mıştır. Örneğin; 11, 12, 15, 18, 21, 27 zamanlı 
usuller gibi. Çoğu derlenen ezgilerin başında 
dörtlük ( ) susla başlama geleneğimiz olduğu 
halde bu işaretin konulmaması ezginin karma 
usüle dönüşmesine neden olmuştur. Bu tür 
ezgilerde cümle sonlarını uzatmak ya da kı-
saltmak usulü bozmaktadır. Bir başka sorun 
derlenen ezgilerde tüm dizenin bir ölçü kabul 
edilmiş olmasıdır. Gerçek usuller yerine fark-
lı usuller ortaya çıkmıştır. Ezgilerdeki ölçü-
lerin bir sonraki ölçüye taşması, bir sonraki 
ölçünün başlangıcı olduğunun fark edileme-

mesi gibi karmaşa ve notalama bozuklukları, 
kullanılan usulleri çıkmaza sokmuştur.  

Metronom basit anlamıyla sabit bir ritim elde 
etmek amacıyla belirli aralıklarla vuruş ses-
leri çıkartan, 1814 yılından Amsterdam da 
yaşayan Dietrich Nikolaus Winkel tarafından 
icat edilmiş sonra 1862 yılında Alman Mael-
zel tarafından kullanılmış, ezgilerin çalınış 
sürat (hız) niteliğini ölçen bir alettir (Gökte-
pe,1984: 54). Türk Halk Müziği ezgilerinin 
büyük çoğunluğunda “metronom” belirtilme-
miştir. Ezgiyi daha önce otantik tarzıyla dinle-
memiş, fakat solfej bilgisi olan ve icra etmek 
isteyen bir müzisyen bu eserin hızının nasıl 
olacağını tespit etmekte güçlük çekecektir. 
Derlenen bazı ezgilerin, hangi hızla çalınıp 
söyleneceğinin çeşitliliği vardır. Günümüzde 
devlet kurumlarında aynı türküyü farklı şef-
ler çaldırırken bile farklı hızda çaldırmasının 
kişilerin inisiyatifine bırakılması metronom 
sıkıntısının ortaya çıkmasının göstergesidir. 
Ayrıca yöre türkülerinin incelendiği son ça-
lışmalarda metronom hızı belirtilmeyen ezgi-
lerde mutlaka bu hız değerlerinin yazılması 
gerektiği vurgulanmaktadır. Bu sayede bu ko-
nuda ciddi ilerlemeler kaydedilmiştir. Karkın 
ve Doğan’ın (2012) Adıyaman, Ekici (2009) 
Harput, Kınık (2007) Kayseri, Şenel (2009) 
Nevşehir yöresi türkülerini inceledikleri araş-
tırmalarında, bu türkülerin metronomlarının 
olmadığı belirlenmiştir. Bu araştırmanın so-
nuçları bu makaledeki metronomla ilgili ör-
neklerle paraleldir.
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ÖRNEK TÜRKÜLERİN USÜL ve MET-
RONOM YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

1. Şu yüce dağların karı (THM Rep. No: 
1467)

Yöre: Silifke-Mut 

Kimden Alındığı: Musa Eroğlu

Derleyen: TRT

Notaya Alan: Nida Tüfekçi

T.H.M.’de usûllerin tespitleri genel olarak 
söz unsuruna ve melodik yapıya göre yapıl-
mıştır. Eğer, söz okunurken, usül bir kalıba 
oturtulamıyorsa, o zaman cümle bitene kadar 
usül vurulur, sayılır ve mertebesi belirlenerek 

usûl tespiti yapılır. Nida Tüfekçi bu eserde 
söze dayalı ölçülendirme yapmıştır. Birinci 
dizeğin sonuna kadar olan bölümü 27/8’lik 
karma usül olarak kabul etmiş ve tespitini 
yapmıştır (Resim 1). Ezgi müzik cümlesinde-
ki sözlere göre ayarlanmıştır. Kesik çizgiyle 
ayrılan ölçü, 14/8 ve 13/8‟lik iki bölümden 
oluşmaktadır ve her söz cümlesi 27/8‟lik kar-
ma usûlü içermektedir. 27/8’lik karma usül 
incelendiğinde, melodik yapıya göre bir tes-
pit yapılacak olursa 9/8‟lik birleşik usûl‟dür. 
(Düzümü: 2+3+2+2 = 9/8) üç tane 9/8‟lik 
bileşik usûlün birleşiminden 27/8‟lik karma 
usûl meydana gelmiştir (Resim 2). Bu eserin 
metronomu belirtilmiştir. 

Resim 1. (THM Rep. No: 1467)
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Resim 2. (Düzeltilmiş Nota 2+3+2+2)

2. Hasan Dağı (THM Rep. No: 666)

Yöre: Adana 

Kimden Alındığı: Hayri Buldur ve Abdül Yeşil

Derleyen: Muzaffer Sarısözen

Notaya Alan: Muzaffer Sarısözen

Bu ezgi Adana’da bir halay havası olarak 
çalınıp söylenmektedir (Seyhan,1991:524). 

Halayların ritmik yapısı 2/4 veya 4/4’lüktür. 
Bu ezgi 4/4’lük ana usülde notalanması ge-
rekirken, ezgi başına 1/4’lük sus işareti kon-
mamasından dolayı 15/4’lük karma usülde 
yazılmıştır (Resim 3). İlk ölçüye bir dörtlük (

) sus konulduğunda eser 4 zamanlı ana usül 
olmaktadır (Resim 4). Çünkü yöre gelene-
ğindeki halay ezgilerinde en çok 10 zamanlı 
karma usüle kadar kullanılmıştır. Bu eserin 
metronom değeri yazılmıştır.
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Resim 3. (THM Rep. No: 666)
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Resim 4. (Düzeltilmiş Nota)

3. Üç Kuşuduk Uçar İdik Havada (THM 
Rep. No: 3468)

Yöre: Kastamonu

Kimden Alındığı: Yorgansız Hakkı Çavuş

Derleyen: Ankara Devlet Konservatuvarı

Notaya Alan: Süleyman Şenel

Eser bir bütün kabul edilmiş 25/8’lik karma 
usül olarak tespit edilmiştir (Resim 5). Eserde 
girişteki nefes payı (dörtlük es) hesaplanma-
dan ezgi notaya alınmıştır. Girişte bir dörtlük 
(  ) sus konulduğunda eserin usülü 25/8’lik 
değil 9/8’lik bileşik usül (2+2+2+3) D tipinde 
olmaktadır (Resim 6). Eserin metronom de-
ğeri yazılmıştır.



99

UHMAD
www.uhmadergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜZİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
Ocak – Şubat – Mart – Nisan Yıl: 2017  Sayı: 09 Kış İlkbahar Dönemi

International Refereed Journal of Music Researches
January - February - March - April Year: 2017 Issue: 09 Winter Spring 

ID:84 K:151
ISSN 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
Marka Patent - Trademark Patent 

2015/04090  

Resim 5. (THM Rep. No: 3468)

Resim 6. (Düzeltilmiş Nota 2+2+2+3)
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4. Ben Yürürüm Yane Yane (THM Rep. No: 
667)

Yöre: Sivas

Kimden Alındığı: Sırrı Sarısözen

Derleyen: Muzaffer Sarısözen

Notaya Alan: Muzaffer Sarısözen

Bu eser çok yaygın geleneksel bir ilahidir. 
Eser 15/4’lük usülünde yapı olarak 7/4 - 4/4 

-  4/4’lük usüllerin birleşmesinden meydana 
gelmiştir (Resim 7). Türk Halk Müziği’nde 
es ile başlama geleneği vardır. Bu ilahide 
ölçü başına 1/4’lük es ( ) konulmuş olsa idi, 
ezginin usulü 4/4’lük ana usül olacaktı (Re-
sim 8). Böylelikle ilahi türünün usül özellik-
lerine de uymaktadır. TRT arşivinden dinle-
diğimiz örneklerden metronom hızı 65 olarak 
belirlenmiştir. 
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Resim 7. (THM Rep. No: 667)
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Resim 8.(Düzeltilmiş Nota)

5. Gül menekşe senden almış kokuyu (THM 
Rep. No: 3188)

Yöre: Sivas

Kimden Alındığı: Yüksel Yıldız

Derleyen: Can Etili

Notaya Alan: Can Etili

Eserin, usül yapısı yanlış tespit edilmiştir. 
Ezginin vurgu yerlerine dikkat edilmemiştir. 
Eserde, söz cümlelerinin bitiş yerlerine dik-

kat edilmemiştir (gözden kaçmış olabilir). 
Eserin saz kısmı 10/8’lik, 12/8’lik ve 7/8’lik 
usüllerle notaya alınmıştır (Resim 9). Dikkat-
le incelendiğinde bir ölçü 8 zamanlı üç ölçü 
7 zamanlı usüllerin birleşmesinden meydana 
gelmiştir. 8/8’lik ölçü (2+3+3)  7/8’lik öl-
çülerde (2+2+3) tipinden oluşmaktadır. Söz 
kısmı da bir ölçü 8/8’lik (2+3+3) ve 2 ölçü 
7/8’lik (2+2+3) tiplerden meydana gelmekte-
dir (Resim 10). Eserin metronomu yazılma-
mıştır. TRT arşivinden dinlediğimiz örnekler-
den metronom hızı 72 olarak belirlenmiştir.
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Resim 9. (THM Rep. No: 3188)
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Resim 10.(Düzeltilmiş Nota 8/8’lik 2+3+3 ve 2 ölçü 7/8’lik 2+2+3 )

6. Osandım Senin Elinden (THM Rep. No: 
2281)

Yöre: -

Kimden Alındığı: Divrikli Mahmut Erdal

Derleyen: Nida Tüfekçi

Notaya Alan: Nida Tüfekçi

Ezginin usulü 19/8’lik karma usul olarak ya-
zılmıştır (Resim 11). Birinci dizekteki ölçü 
9/8’lik bileşik ve 10/8’lik karma usüllerin 

birleşmesinden meydana gelmiştir. Derleme 
yaparken kaynak kişi 1/8’lik “oy” hecesini 
fazla bir uzatma yapmadan okumuş olsay-
dı  (oradaki notanın değeri 8’lik yazılsaydı) 
9/8’lik bir ezgi olarak notaya alınacaktı (Re-
sim 13). Ezginin 9/8’lik ölçüsü (2+2+2+3) 
şeklinde, 10/8’lik ölçüsü (2+3+2+3) şeklin-
dedir (Resim 12). Aşağıda iki örnekte yazıl-
mıştır. Eserin metronomu yazılmamıştır. TRT 
arşivinden dinlediğimiz örneklerden metro-
nom hızı 85 olarak belirlenmiştir. 
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Resim 11. (THM Rep. No: 2281)
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Resim 12.(Düzeltilmiş Nota 9/8=2+2+2+3 ve 10/8=2+3+2+3 )

Resim 13. (Düzeltilmiş 2.Nota 9/8=2+2+2+3)
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7. Çimenli Bahçede (THM Rep. No: 531)

Yöre: Şenkaya-Erzurum

Kimden Alındığı: Şeref Malkoç

Derleyen: Muzaffer Sarısözen

Notaya Alan Alan: Muzaffer Sarısözen

 
Eser notaya alınırken müzik cümlesi uzun 
tutulmuştur. Sebebi ise söz cümlesinin uzun 
olmasından kaynaklanmıştır. Ezgide müzik 
cümlesine değil, söz cümlesine dikkat edil-
miştir. Eser derlenirken söz ön plana alınarak 
21/8’lik karma usül olarak tespit edilmiştir 
(Resim 14). Kaynaktan derlenmiş orjinal no-
tada, her ölçü yedi adet üç sekizlikten mey-
dana gelmiştir. 7. üç sekizliğin bitiminde 

bitiş hissi olması gerekirken, bu his havada 
kalmıştır. Ezgi dikkatlice incelendiğinde; ori-
jinal notadaki 2. ölçünün sonundaki dörtlük 
la sesi 1/8’lik uzatıldığında 6/8’lik 2 zamanlı 
usülün üçerli şekli yapısıyla eser rahatlamak-
tadır. Tüm bu gözlemlerimizden sonra ezgi-
nin müzik yapısına hiç bir zarar vermeden 
(değiştirmeden) aşağıdaki şekli icrada öne-
rebiliriz. 4. ölçünün sonuna üç sekizlik ilave 
edilmiştir (Resim 15). Yörenin ritimsel özel-
liğini de göz ardı edemeyiz. TRT ritim sanat-
çısı Recai Bayraktar’a ezgiye eşlik etmesini 
istediğimizde, ezgiyi 6/8lik olarak vurmuş-
tur. Mustafa Hoşsu bu ezginin usulünün ke-
sinlikle 6/8lik olduğu ve usulün sonunda üç 
sekizlik bir değer eksikliğinden bahsetmiştir. 
Eserin metronom değeri yazılmıştır.
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Resim 14. (THM Rep. No: 531)
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Resim 15. (Düzeltilmiş Nota)

8. Yasemen Dalına Yar Neden Eymeli  (THM 
Rep. No: 48)

Yöre: Kütahya

Kimden Alındığı: Ahmet İnegöllü

Derleyen: Nida Tüfekçi

Notaya Alan: Nida Tüfekçi

Eser derlenip notaya alınırken söz bütünlü-
ğüne dayanarak 27/8’lik karma usül olarak 

tespit edilmiştir (Resim 16). Ezgi notaya 
alınırken müzik cümlesi uzun tutulmuştur. 
Sebebi ise söz cümlesinin uzun olmasından 
kaynaklanmıştır. Ezgi melodik olarak ince-
lenirse usül yapısı olarak 9 zamanlı bileşik 
usulden oluşmaktadır. Yine bu Ezgide müzik 
cümlesine değil, söz cümlesine dikkat edil-
miştir. Oysa ezgi 9/8’lik ( 3+2+2+2) tipinde 
oluşmaktadır (Resim 17). Eserin metronom 
değeri yazılmıştır.
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Resim 16. (THM Rep. No: 48)
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Resim 17. (Düzeltilmiş Nota 9/8=3+2+2+2 )

9. FKutuda Karabiber (THM Rep. No: 181)

Yöre: Aşkale-Erzurum

Kimden Alındığı: Ağa Taştan

Derleyen: Ahmet Yamacı

Notaya Alan: Ahmet Yamacı

Eserde müzik cümlesine değil, söz cümle-
sine dikkat edilmiştir. Eser derlenirken söz 
ön plana alınarak 18/8’lik karma usül olarak 
tespit edilmiştir (Resim 18). Eser melodik 

olarak incelendiğinde; 6/8’lik 2 zamanlı usü-
lün üçerli şekli yapısıyla eser rahatlamakta-
dır (Resim 19). Yörenin ritimsel özelliğini de 
göz ardı edemeyiz. TRT ritim sanatçısı Recai 
Bayraktar’a ezgiye eşlik etmesini istediğimiz-
de, ezgiyi 6/8lik olarak vurmuştur. Mustafa 
Hoşsu bu ezginin usulünün kesinlikle 6/8lik 
olduğundan bahsetmiştir. Eserin metronom 
değeri yazılmamıştır. TRT arşivinden dinledi-
ğimiz örneklerden metronom hızı 100 olarak 
belirlenmiştir. 
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Resim 18. (THM Rep. No: 181)
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Resim 19. (Düzeltilmiş Nota)

10. Çay Aşağı İnerken  (THM Rep. No: 
79)

Yöre: Gazi köyü-Sivas

Kimden Alındığı: Yöre Ekibi

Derleyen: Yücel Paşmakçı

Notaya Alan: Yücel Paşmakçı

Eserde müzik cümlesine değil, söz cümlesi-
ne dikkat edilmiştir. Eser derlenirken söz ön 

plana alınarak usülü 12/8’lik ve 18/8’lik kar-
ma usüllerin birleşimi olarak tespit edilmiştir 
(Resim 20). Ezgi dikkatlice incelendiğinde; 
ezgide hiçbir değişiklik yapmadan 6/8’lik 
2 zamanlı usülün üçerli şekli yapısıyla eser 
rahatlamaktadır (Resim 21). TRT ritim sa-
natçısı Yılmaz Atalar’a ezgiye eşlik etmesini 
istediğimizde, ezgiyi 6/8lik olarak vurmuştur. 
Mustafa Hoşsu bu ezginin usulünün kesin-
likle 6/8’lik olduğundan bahsetmiştir. Eserin 
metronom değeri yazılmıştır. 
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Resim 20. (TRT Rep. No:79)
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Resim 21. (Düzeltilmiş Nota)

SONUÇ

İlk halk müziği derleme çalışmaları, 1925 yıl-
lında o zamanki teknoloji ve şartlar kullanı-
larak yapılmıştır. 1925 yıllarından günümüze 
kadar gelen ve halen derleme çalışmalarının 
devam ettiği bu dönem içinde yapılan derle-
melerdeki aksaklıkların ve eksikliklerin tes-
piti güç ve zaman alıcı bir süreçtir. TRT Türk 
Halk Müziği Repertuvarında derlenmiş olan 
bazı ezgilerde usül ve metronom bakımından 
eksik görülmektedir. Derlenen ezgilerin doğ-
ru usül ve metronom içinde icra edilmesi bu 
türkülerin gelecekteki nesillere aktarılması 
için gereklidir. Ağıt olarak yakılan bir türkü-
nün zamanla oyun havasına dönüşmesinde 
olduğu gibi geleneğin kendi içerisindeki de-
ğişim ve dönüşümden daha çok, gelenekten 

kopukluk veya açık bir ifadeyle dejenerasyon 
söz konusudur.” (Yener, 2006:168). İşte bu 
dejenerasyonu en aza indirmemiz için ezgi-
lerimizin usülleri düzenlenip mutlaka metro-
nom hızları yazılıp icrası yaygınlaştırılmalı-
dır. Her yöre kendi alanında usül özellikleri 
içeren bir müzik yapısına sahiptir. Bu özellik 
göz ardı edilmemelidir. Bu çalışmada TRT 
Türk Halk Müziği Repertuvarında bulunan 
karma usüllerle derlenerek notaya alınmış ez-
gilerden rastgele örneklemle seçilmiş 10 adet 
türkü usül ve metronomları açısından ince-
lenmiştir. Aynı zaman da bu 10 türkünün TRT 
kurumundan solist ve koro kayıt örneklerine 
ulaşılarak dinlenmiştir. Alnında uzman kişi-
lerin görüşü alınarak incelenen 10 türkünün 
tamamında usul eksikliği ve hataları belir-
lenmiştir. Bu türkülerin 4’ünde ise metronom 
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hızlarının hiç belirtilmediği tespit edilmiştir. 
Çalışma sonunda bu hatalar ve eksiklikler gi-
derilip, notaları düzeltilmiştir. Bu bağlamda 
TRT Türk Halk Müziği Repertuvarında bulu-
nan bütün eserlerin bilimsel olarak bilirkişiler 
tarafından elden geçirilmesi, hatalı ve eksik 
notaların yaygınlaşmasının önüne geçilmesi 
ve bir an önce bu eksikliklerin giderilmesi 
gereklidir. Bu açıdan çalışmamız öncü bir ça-
lışma olarak değerlendirilmelidir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Today, there are the notes of 4604 verbal and 598 nonverbal melodies in TRT turkish Folk mu-
sic (TFM) Repertory. People produced those compiled melodies faultlessly in away that they 
could express their own feelings and ideas. However, it was seen that there were some defici-
encies in compilation and notation processes of those melodies. These were the most common 
deficiencies that the melodies had faults of usul and that the metronome speeds weren’t stated. 
The first official compilation studies about Turkish music were carried out by Darülelhan, the 
first official music school.  Darülelhan made extremely important contributions in bringing the 
Turkish music culture to the present by its compilation and broadcasting activities carried out 
with western notation. The institution charged Seyfettin and Sezai Asaf brothers with compila-
tion of the folk songs in West Anatolia. Asaf brothers notated the melodies during the compila-
tion of the folk songs by listening to the people who were playing or singing, but unfortunately, 
they didn’t recorded.  They both used the rules of western note while they were notating the folk 
songs.   Therefore, the compilation studies they notated were exposed to serious criticism beca-
use of the differences in notational system. It couldn’t be thought that there were no deficiencies 
and inconveniences in Turkish Folk Music melodies compiled in a limited time in compilation 
trips. Because of the reasons such as lack of time, financial impossibilities, and ineligible tape 
recorders, it coudn’t be said that a very ideal compilation was carried out. In addition, the rea-
sons such as not reaching the true source person or the source person’s continuously singing the 
compiled melodies in different tunes during the repetitions, and determining the speed verbally 
were effective on the occurrence of the similar faults in melodies. One of the other important 
reasons was determining the verbal scale.  The lexical meanings of the word usul are (main) 
mother, father, forefather, identities, roots, parents. It means the matter or matters that should 
be learned before the main subject matter of a science. It means a regular way (style, method, 
or organisation) to achieve a goal. A disordered structure of a melody is about the irregular usul 
changes, deficiencies and excess in melody. Although the melody compiled from the source 
person is very complex, the melody has an exact and only structure of usul. The most remar-
kable reasons of continuously changing usul in melody while compiling are the source person’s 
insufficient knowledge of usul and his unnecessarily sustaining some sounds or making unne-
cessary abbreviations. Before the compiler determine the usul, it is very important for him to 
review the usul structure of region in which the melody compiled and which melodies and usuls 
have been determined before. A learned and talented musician can make necessary corrections 



119

UHMAD
www.uhmadergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜZİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
Ocak – Şubat – Mart – Nisan Yıl: 2017  Sayı: 09 Kış İlkbahar Dönemi

International Refereed Journal of Music Researches
January - February - March - April Year: 2017 Issue: 09 Winter Spring 

ID:84 K:151
ISSN 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
Marka Patent - Trademark Patent 

2015/04090  

during the compilation and notating the disordered performances. It doesn’t mean changing the 
melody, rather means reaching the most correct form of the melody by taking advantage of the 
symmetrical condition and similar meters in the melody. It is provided that the melody is bro-
ught in the repertory by making corrections during the notation in the melodies compiled today. 
Those melodies are also included in the archives of many institutions. Big-time usuls arose 
from the worry of breaking the authentic texture while compiling. For example, 11, 12, 15, 18, 
21, 27 time usuls. Although we had a tradition of starting the melody with quarter rest ( ) at 
the beginning of many compiled melodies, disuse of that sign caused the melody change into 
a mixed usul. That caused the new mixed usuls arose. The reasons such as extending or abbre-
viating the ends of the phrases broke the usul. Another problem was that the whole verse was 
accepted as one meter in compiled melodies. Accordingly, different usuls arose instead of the 
rue usuls. Complexity and notation disorders such as the overflowing of the meters in the melo-
dies into the next meter and not being noticed that it was the beginning of the next meter leaded 
the used usuls into a dead end.  “Metronome” wasn’t stated in a great majority of the melodies 
of Turkish Folk Music. A musician who hasn’t listened to such a melody in its authentic style 
but who knew solfege and wanted to perform it would have difficulty in determining the speed 
of that work. There are varieties in playing and singing speeds of some of the compiled melo-
dies. It was the indicator of the metronome trouble that it was given to the people’s initiative to 
make the same folk song played in different speeds even while the different conductors were 
makng the same folk song played in governmental institutions today. Also, it was emphasized, 
in recent studies in which the regional folk songs were examined, that this speed value should 
absolutely be written in the melodies in which the metronome speed wasn’t stated.  By this way, 
serious progresses were made about this matter. It is a difficult and time consuming process to 
determine the troubles and deficiencies in the compilations carried out in this period which has 
been coming today from the 1925’s and in which the compilation studies has still been conti-
nuing.  Some melodies compiled in TRT Turkish Folk Music Repertory are also considered as 
deficient in terms of usul and metronome. It is necessary to perform the compiled melodies in 
true usul and metronome for handing those songs down to next generations. No attention was 
paid to the metronomes of our melodies and quick-fast performance was perceived as a talent. 
Each region has a music structure including usul characteristics in its own field. This characte-
ristic shouldn’t be ignored. In this study, 10 folk songs chosen by random sampling among the 
melodies notated by compiling by mixed usul in TRT Turkish Folk Music Repertory were exa-
mined in terms of their usuls and metronomes. At the same time, those 10 songs were listened 
by reaching the soloist and choir samples in the institution of TRT. The deficiencies and faults 



120

UHMAD
www.uhmadergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜZİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
Ocak – Şubat – Mart – Nisan Yıl: 2017  Sayı: 09 Kış İlkbahar Dönemi

International Refereed Journal of Music Researches
January - February - March - April Year: 2017 Issue: 09 Winter Spring 

ID:84 K:151
ISSN 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
Marka Patent - Trademark Patent 

2015/04090  

of usul were determined in all 10 folk songs examined by taking the expert’s opinion. It was 
determined that the metronome speeds have never been stated in 4 of those folk songs. At the 
end of the study, the notes were corrected by removing those faults and deficiencies. In this sen-
se, all the works in TRT Turkish Folk Music Repertory should be handled, faulty and deficient 
notes should be prevented from becoming prevalent, and those deficiencies should be removed 
as soon as possible. In this respect, our study should be evaluated as a pioneering study. 
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telif hakkı sözleşmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar dergiye devredilmiş olarak kabul 
edilir. Yazar ya da yazarlar bu durumu kabul etmiş ve derginin yayın kabul şartlarına uygun 
hareket etmeyi teyit ederek bu sisteme dahil olmuş sayılırlar.

Dergimiz hakem ve bilim kurullarında yer almak isteyen akademisyen ve bilim araştırmacı-
larının mutlaka Dr. unvanı almış ve alanında bilimsel çalışmalar yapmış olması şartı aranır. 
Dr. Unvanına sahip olmayan ve alanında yayın yapmayan hiç kimse bilim, danışma ve hakem 
kurullarında yer alamaz. Dergi yönetim kurulu derginin en üst karar ve yürütme mekanizmasını 
oluşturur. Yönetim kurulunun aldığı her türlü karar kesin ve değiştirilemez niteliktedir. Yöne-
tim kurulu kararı olmaksızın hiçbir koşul ve şartta dergi üzerinde işlem gerçekleştirilemez ve 
uygulamaya gidilmez. Dergi baş editörü hakem onayına gönderilmeyen çalışmaların dergide 
kabul edilip edilmeyeceğine, hakem sürecine gönderilip gönderilmeyeceğine karar verebilir. 
Bu karar sürecinde yönetim kuruluna bilgi vermek zorunda değildir. Dergimiz bünyesinde ha-
kem, bilim ve danışma kurulunda yer almak isteyen bilim insanlarının katılımına ancak yöne-
tim kurulu karar verebilir. 

Dergimizde bazı ulusal ya da uluslararası kongrelerde yayınlanmış sözlü ve hakem onayından 
geçmiş çalışmalar için özel sayılar şeklinde çalışmalar da gerçekleştirilmektedir. Bu tip özel 
sayılar ancak anlaşma yapılan kongrelerde sunulmuş sözlü bildiriler için geçerlidir. Bu bildi-
rilerin mutlaka kongre bilim kurulundan onay almış hakem değerlendirmesi yapılmış olma-
lıdır. Hakem değerlendirilmesi yapılmamış hiçbir çalışma yayına alınmaz. Yayınlanmak için 
gönderilen çalışmalar dergi hakem onayına gönderilir. Her iki hakemden olumlu dönüş alan 
çalışmalar yayına alınır. Ayrıca sözlü sunulan bildirilerin mutlaka basılı materyali ile hakem 



onay raporları dergimiz yönetim kuruluna ve baş editörüne sunulmuş olmalıdır. Bu bilgi ve 
materyallere sahip olmayan bildirilere dergimizde yer verilmez. Dergimizde işlem sürecine dair 
bilgiler yazar ve yazarlara yazılı olarak dergi internet adresinden bildirilir. Ayrıca dergimize üye 
olup sisteme giriş yapan her bir yazar süreç ile ilgili bilgileri derginin web sayfasından kendisi 
izleyip gelişmeleri takip edebilir. Dergimizdeki koşul ve şartlar her bir yazar ve yazarlar için 
aynıdır. Hiçbir kimse için bu kurallar ve koşullar değiştirilmez. Farklılık sağlanması istenemez 
talep edilemez. Dergimiz bünyesinde yayınlanması istenen eserlerin mutlaka derginin yayın 
kabul ettiği alanlardan olması şartı aranır. Bu özellikleri taşımayan hiçbir yayına dergimizde yer 
verilemez. Hakem sürecine dair işleyiş baş editör kontrolünde gerçekleştirilir. Baş editör yayı-
nın dergide hakem sürecine dair işleyişine yönelik bilgi ve karar verme yetkisine sahip bulunur. 
Baş editörün uygun bulmadığı ya da kabul etmediği bir yayın dergide sürece dâhil edilmez. 
Bu konuda yazar ya da yazarlar dergi ile diğer organlar üzerinde bir yükümlülük oluşturamaz. 
Hakem onayından geçse bile editörler ya da yönetim kurulu mevcut çalışmanın yayınlanmasına 
olumlu görüş bildirmemesi veya makale sistemde yayına alınsa bile kurulların kararı ile iptal 
edilebilir. Böyle bir durumda yazar ya da yazarlar dergiye bir yaptırım uygulamaz. Her türlü 
yetki tek taraflı olarak dergi yönetim ve editörler kuruluna aittir. 

Dergimiz T.C. hukuk kuralları çerçevesinde “5846” sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun ve 
Hükümleri ’ne tabi hareket eder. Bu kanunun gerekliliklerini yerine getirmeyen yazar ya da ya-
zarlar hakkında dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını korumaya sahiptir. Dergimizde ya-
yınlanması amacıyla gönderilen çalışmalarda yapılan ilgili kanunlara uygun olarak gerçekleşti-
rilmeyen alıntılar, intihal gibi konularda yazar ya da yazarlar tek taraflı olarak sorumludur. Bu 
konuda dergimiz üzerinde hiçbir kurum, kişi ya da diğer yetkili olanlar yaptırım uygulayamaz. 
Dergimiz online olarak hareket eden bir yayın organıdır. Akademik alanda hazırlanan çalışma-
ların yer aldığı bir materyal olarak bilimsel araştırma yapan kurum ve kişilere fayda sağlamak 
amacıyla toplumsal hizmet sunan sosyal bir organdır. Dergimiz paralı bir dergi olmayıp, hiçbir 
yazara ya da yazarlara basılı materyal göndermek zorunda değildir. Dergimizde kabul edilen ve 
basıma hak kazanan çalışmalar dergi yayın kabul şartları ve yazım kurallarına uygun olarak mi-
zanpajı yapılır ve sisteme yüklenir. İhtiyacı olan yazar ya da yazarlar ile okuyucular sistemden 
bu sayıyı indirerek ihtiyacını giderebilir. Mizanpaj yazar tarafından örnek makale baz alınarak 
yapılmaktadır. 
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YAYIN İLKELERİ

1. (UHMAD) Uluslararası Hakemli Müzik Araştırmaları Dergisi, 4 ayda bir yayınlanan 
akademik ve bilimsel nitelikli uluslararası hakemli bir dergidir. Ancak derginin özel durumlar-
da ara dönem içerisinde de yayın çıkarma hakkı bulunmaktadır.

2. Dergide, Müzik ve Sahne Sanatları Araştırmaları ile ilgili konuları ya da sorunları ele alıp 
inceleyen, bilimsel ve özgün nitelikli çalışmalar yer almaktadır. Çalışmaların bilimsel ilkeler 
doğrultusunda yazılmış olması, alana katkıda bulunacak nitelikte olması, alandaki önemli kay-
nakları referans göstermesi, önyargı ile yazılmamış olması, slogan niteliğinde cümleler içerme-
mesi, anlaşılır bir dile sahip olması beklenir. Ayrıca tarama, araştırma, bildiriden geliştirilme 
vb. niteliklerinden birine sahip olmalıdır.

3. Derginin yazım kurallarına uymayan, kaynakçasız, ön sözsüz ya da özetsiz yazılar için ha-
kem süreci başlatılmaz.

4.Birden fazla yazarın bulunduğu çalışmalarda ilk sırada yer alan 1. yazar muhatap kabul edilir. 

5. Kullanılan kaynaklar derginin yayın kurallarına uygun şablona göre hazırlanmalıdır. 

6. Düzenleme ve çalışmanın dizgisi dergi web sitesindeki örnek makale formatı dikkate alına-
rak hazırlanmalıdır.

7. Yazıların değerlendirilmesi aşamasında öncelikle hakem ve yazarların aynı kurumdan olma-
masına özen gösterilir. Hakem ve yazarların isimleri titizlikle saklanır ve hiçbir şekilde açıklan-
maz. Hakem Kurulu her sayıda değişir ve yazıların konusuna göre oluşturulur. İnterdisipliner 
nitelikli yazıların hakemleri ilgili oldukları alanlara göre belirlenir.

8. Her yazının alanına göre ilk aşamada iki hakem tayin edilir. Hakem raporlarından birinin 
“Yayınlanamaz”, diğerinin “Düzeltilerek Yayınlanabilir” ya da “Yayınlanabilir” olması duru-
munda ilgili alandan 3. hakem tayin edilebilmekte ve onun raporu beklenebilmektedir. Yazar-
dan sadece üç defa düzeltilmesi istenir. Her üç düzeltmede de istenilen düzeltmeler gerçekleş-
tirilmemiş ise yayın, sistem tarafından reddedilir.

9. Yazarların, kendilerinden istenen düzeltmelere titizlikle ve ivedilikle uymaları, yazının son 
şeklini düzeltilmiş haliyle dergiye 15 gün içinde göndermeleri beklenir. Düzeltmeler konusuna 
yeterince uyulmadığı anlaşılırsa bu durum yazara bildirilir. Belirtilen sürede düzeltilmiş olarak 
geri gönderilmeyen yazılar yayınlanacaklar listesine alınmaz.

10. Dergimizin yayın dili Türkçe’dir. Fakat farklı durumlarda ve prensiplerde hazırlanan ça-
lışmalar İngilizce olarak da kabul edilmektedir. Bu durumda yayın kurulu insiyatif kullanma 



hakkına ya da ret hakkına tek taraflı hakka sahiptir. İlgili yazar bu konuda dergimiz üzerinde 
etkili olamaz.

11. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazıların, daha önce başka bir yayın organında ya-
yınlanmamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekmektedir.

12. Daha önce akademik alanda ulusal ya da uluslararası nitelikli bilimsel toplantı, kongre, 
konferans ya da sempozyumda sunulmuş olan bildiriler, başka bir dergi ya da yayında yayın-
lanmamış olması ve makale formatına ve içeriğine dönüştürülmesi koşulu ile kabul edilebilir 
ve hakem sürecine alınır.

13. Çeviri metinler, eğer o metin Türkçe’de ender bulunabiliyorsa, çevirisinin alana katkı sağ-
layacağı düşünülüyorsa editör ve yayın kurulunun onayı ile kabul edilir ve hakem süreci baş-
latılır. Ancak her sayıda yayınlanacak çeviri sayısı sınırlıdır. Özgün metinler tercih nedenidir.

14. Yazıların yayınlanması konusunda son karar baş editöre aittir. Baş editörün yazı hakkındaki 
değerlendirmesi, yazar(lar)a en kısa zamanda hakem raporlarıyla birlikte iletilir.

15. Dergiye gönderilen yazılar, yayınlansın veya yayınlanmasın geri gönderilmez.

16. Yazıların tüm sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.

17. Yayımlanan çalışmaların yayın ve telif hakkı dergimize aittir. Sisteme yüklenen her bir ça-
lışmanın yayın hakkı yazar tarafından otomatik olarak dergiye devredilir. Bu işlem için hiçbir 
yazardan telif hakkı sözleşmesi imza etmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışma için yazar bu 
şartları peşinen kabul etmiştir. İtiraz hakkı bulanmamaktadır.

18. Yazar(lar) ulusal ve uluslararası akademik bilgi paylaşımını desteklemek amacıyla yazı-
larının tam metin olarak ticari niteliği bulunmayan elektronik veri tabanlarında yer almalarını 
onaylarlar. (UHMAD) Uluslararası Hakemli Müzik Araştırmaları Dergisi, bu anlayışla, tam 
metin olarak Genel Kamu Lisansı şeklinde ayrıca internette de yayınlanabilir.

19. UHMAD “e” elektronik sistemle çalışan bir dergi olup, basılı olarak da yayınlanmaktadır. 
Basılı yayın almak isteyen kişilerin dergi bedelini ilgili basım yapan firmaya ödemesi karşı-
lığında temin etme hakkı bulunmaktadır. Dergimiz hiçbir yazara veya bireye, kuruma basılı 
dergi vermek zorunda değildir. Yine dergimize gönderilen çalışmalar için yıllık üyelik ücreti 
ilgili basım firmasına ödenmelidir. Bu ücret sadece derginin yıllık basım ve diğer giderleri için 
basım evinin yaptığı harcamalara istinaden alınır. Ayrıca dergi giderleri için yazarlardan ücret 
talep edilebilir.

20. Sisteme yüklenen çalışmaların değerlendirme süresi iki aydır. Bu süre içerisinde değerlendi-
rilmeyen ve hakkında ilgili bilgi rapor alınmayan çalışmalar farklı bir hakeme daha gönderilir. 



21. UHMAD dergisi uluslararası nitelikte yayın kabul eden ve yayın hayatına devam eden bir 
dergidir. Bu nedenle dergimizde yayınlanan ya da yayınlanması istenen bilimsel çalışmaların 
uluslararası nitelikte ve kabul edilir seviyede olması gerekir. Türkçe olarak hazırlanmış çalış-
malarda mutlaka genişletilmiş İngilizce özet istenir. Bu genişletilmiş özetlerde mutlaka amaç, 
kapsam, yöntem, araştırma problemi, kuramsal çerçeve, öneri ve sonuç bilgileri yer almalıdır. 
Genişletilmiş İngilizce özet asgari 750 kelime ile 1000 kelime arasında olmalıdır. 

22. Yazar(lar) uygulama içerikli “DENEYSEL”, “VAKA” ve “KURUMSAL” içerikli araştır-
malarda ETİK KURUL raporu gerektiren çalışmalarında mutlaka çalışmanın sisteme yüklen-
mesi durumunda ETİK KURUL raporunun “TARİHİ” ve “RAPOR BİLGİSİ – RAPOR NU-
MARASI” çalışma sisteme yüklenirken sistemde bulunan “ETİK KURUL RAPOR BİLGİSİ” 
kısmına gerekli bilgileri yazmak zorundadır. Olası bir olumsuzluk ve eksiklik durumunda der-
gimiz ulusal ya da uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde bir sorumluluk yüklenmez. Bu 
konuda her türlü sorumluluk yazar(lar) aittir. Etik kurul raporu ve araştırmaya ilişkin resmi 
bilgiler bulunmakta ise mutlak surette bu bilgiler çalışma sisteme yüklenirken girilmelidir. Bu 
konuda, dergi editörleri, sistem editörleri, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yayın yönetmeni, ha-
kem kurulu ve değerlendirme yapan hiçbir hakem yükümlülük ve sorumluluk altında değildir. 
Oluşabilecek her türlü maddi, manevi ve hukuksal bir olumsuzlukta yazar(lar) sorumludur. 
DERGİMİZ ADINA OLUŞABİLECEK HER TÜRLÜ MADDİ, MANEVİ VE HUKUKİ BİR 
DURUMDA “OLUMSUZLUKTA” DERGİMİZ TEK TARAFLI OLARAK HUKUKİ HAK-
LARINI ULUSAL VE ULUSLARARASI OLARAK SAKLI TUTAR. 

YUKARIDA BELİRTİLEN 22 MADDELİK YAYIN İLKESİ VE BİLGİLERİ SİSTEME 
DÂHİL OLAN YAZAR veya YAZARLAR TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ SAYILIR. HİÇ 
BİR YAZARIN BU YAYIN İLKELERİNE İTİRAZ ETME HAKKI YOKTUR. DERGİMİZ 
YAYIN İLKELERİ ve ÇALIŞMALARIN YAYINLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ veya 
RED EDİLMESİNDE TEK TARAFLI HAKKA SAHİPTİR. BU HAK HİÇ BİR KOŞUL ve 
ŞARTA BAĞLI OLMAKSIZIN DEĞİŞTİRİLEMEZ. İLGİLİ İLKELER veya KURALLAR 
ÇERÇEVESİ DIŞINDA HAREKET EDEN YAZAR/YAZARLAR HAKKINDA DERGİMİZ 
İLGİLİ KANUN VE YÜKÜMLÜKLER ÇERÇEVESİNDE KANUNİ HAKKINI TEK TA-
RAFLI OLARAK KULLANMA HAKKINA SAHİPTİR. SİSTEME DÂHİL OLAN HERKES 
BUNLARI PEŞİNEN KABUL ETMİŞTİR. 



PUBLICATION PRINCIPLES

1. UHMAD “International Journal of Music Researches” is an international refereed journal 
with an academic and scientific attributions published in every 4 months. However, the journal 
holds the right to publish interim issues on special occasions. 

2. Scientific and original studies dealing with the subjects or problems about Music and Stage 
Arts are included in the journal. The papers must be written with scientific concerns, should 
contribute to the field, indicate the important resources as references, not be written with preju-
dice, not include motto-like sentences, and have an advanced language. They should also have 
one of the qualities of scanning, research and developing from a notice.

3. Referee evaluation process isn’t initiated for the studies not complying with the publication 
principles of the journal, without references, prefaces or abstracts.

4. In studies where there is more than one author, the author being in the first place is seen as 
addressee.

5. Sources used should be prepared in accordance with the publication template of our journal. 

6. Examples of work in editing and typesetting formats should be prepared taking into conside-
ration the magazine website article.

7. Referees and authors shouldn’t be from the same institution regarding the stage of evaluation. 
Names of referees and authors are kept confidential and announced by no means. Referee Bo-
ard changes in every volume and it is constituted according to the subject of studies. Referees 
of interdisciplinary studies are ascertained according to their expertise. 

8. Two referees are assigned according to the field of study in the first place. If one of the referee 
evaluations is “Unpublishable” and the other one is “Publishable with editing” or “Publishab-
le”, a third referee from the related field can be assigned and her/his evaluation is demanded. 
Only three editing can be requested from the author. If the requested editing fails to be done in 
three times, the submission is rejected by the system. 

9. Authors are expected to do the requested editing delicately and to send the edited version 
of the paper to the journal within 15 days. If it is noticed that editing hasn’t been conducted 
properly, the author is informed. The edited version of submissions not sent back within the 
prescribed time are not taken into the publication list. 

10. The publication language of our journal is Turkish. However the studies prepared in diffe-
rent conditions and principles can be accepted in English. In this case, the publication board 



unilaterally bears the right to use initiative or reject. The author in question cannot be effective 
on our journal. 

11. The studies demanded to be published in our journal should bear the feature that they weren’t 
published in another place or not in evaluation process for publication at that time. 

12. Papers presented in national and international academic scientific meetings, congresses, 
conferences and symposiums can be accepted and taken into referee evaluation process on 
condition that they weren’t published in another journal before and they comply with the article 
formats and contents. 

 13. Translated texts are accepted with the approval of editorial and publication board and refe-
ree evaluation process is initiated if the related text is rarely found in Turkish and if its transla-
tion is thought to contribute to the field. But there are a limited number of translations allowed 
for each volume. Original texts are preferred. 

14. The last decision about the publication of submissions is made by editor-in-chief. The eva-
luation of the editor-in-chief regarding the submission is sent to the author(s) together with the 
referee evaluation report within the shortest time. 

15. Submissions sent to the journal are not sent back whether or not it is published. 

16. All responsibility of the submissions belongs to the concerned author(s). 

17. Publication and copyrights of the published papers belong to our journal. The copyright of 
the each study uploaded to the system is automatically transferred to the journal. No sign for 
the copyright agreement is requested from the authors for this operation. The author accepts 
these conditions in advance for the paper uploaded to the system. The person reserves no right 
of opposition.

18. Author(s) approve(s) the placement of the full texts of their papers on electronic databases 
bearing a non-commercial character with the purpose of supporting national and international 
academic knowledge sharing. UHMAD can also be published on the internet as General Public 
License in full text in this sense. 

19. UHMAD is operated through an “e” electronic system, and also published in a printed ver-
sion. Those who wish to have the journal as hardcopy have the right to do so by paying the cost 
of the journal to the printing company. Our journal is not obliged to give the printed version to 
any institution or individual. Annual fees for the studies sent to our journal should also be paid 
to the printing company. The fee is received as based on only the expenses paid by the journal to 
the printing company for the annual printing and other expenditures. You may also be charged 
to the authors magazine costs.



20. The evaluation period of the studies uploaded to the system is two months. Studies not 
evaluated within this period and not provided with an evaluation report are sent to a different 
referee.

21. UHMAD is a journal accepting international papers. Therefore, the scientific papers desired 
to be published in our journal should bear international quality and be at an acceptable level. 
An extended English abstract is requested for the studies prepared in Turkish. Purpose, scope, 
method, research problem, theoretical framework, suggestion and result must be involved in 
these extended abstracts. The extended English abstract must be between 750 and 1000 words. 

22. Author(s) are required to write the necessary information in “ETHICAL BOARD INFOR-
MATION OF REPORT” part while uploading the article to the system with “DATE” and “IN-
FORMATION of REPORT -REPORT NUMBER” as given by the ETHICAL BOARD if the 
studies require ETHICAL BOARD report and have “EMPIRICAL”, “CASE” and “CORPORA-
TE” content. Our journal doesn’t bear any responsibility in case of a possible negative situation 
and deficiency within the framework of national or international rules of law. The whole res-
ponsibility belongs to the author(s) in this sense. If formal information regarding the report of 
ethical board and research exist, they must be inserted while uploading the study to the system. 
In this regard, editors of the journal, system editors, editorial board, publisher, executive editor, 
referee board and the other referees conducting evaluation bear no responsibility.  Author(s) 
are responsible for any material, moral and legal negative situation that may occur. IN CASE 
OF ALL KINDS OF MATERIAL, MORAL AND LEGAL SITUATION “PROBLEM”, OUR 
JOURNAL UNILATERALLY RESERVES ITS LEGAL RIGHTS IN NATIONAL AND IN-
TERNATIONAL TERMS. 

23-ITEM PUBLICATION PRINCIPLES AND INFORMATION STATED ABOVE ARE 
CONSIDERED AS ADOPTED BY THE AUTHOR OR AUTHORS INCLUDED IN THE 
SYSTEM.  NONE OF THE AUTHORS HAVE THE RIGHT TO OBJECT THESE PUBLI-
CATION PRINCIPLES. OUR JOURNAL HOLDS THE UNILATERAL RIGHT IN PUBLI-
CATION, EVALUATION or DENIAL OF THE PUBLICATION PRINCIPLES and PAPERS. 
THIS RIGHT CAN NOT BE CHANGED NOTWITHSTANDING ANY CONDITION. OUR 
JOURNAL HAS THE RIGHT TO USE ITS LEGAL RIGHTS UNILATERALLY WITHIN 
THE FRAMEWORK OF RELEVANT RULES AND LIABILITIES AGAINST THE AUT-
HOR/AUTHORS ACTING OUT OF THE FRAMEWORK OF THE RELEVANT PRINCIP-
LES or RULES.  EVERYBODY INCLUDED IN THE SYSTEM ACCEPTS THESE RULES 
IN ADVANCE.



YAZARLARA BİLGİ

1.Dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.

2. Farklı dillerde hazırlanan yayınlar ve çalışmalar editör başta olmak üzere derginin yönetimi 
onay vermesi durumunda kabul edilir. Bu durum tek taraflı olarak dergimize aittir. 

3. Dergimiz basılı olarak çıkarılmakta olup, internet ortamında sadece İngilizce özet ve Türkçe 
özet şeklinde yer alır. Ayrıca mevcut yayının pdf tam metin halleri cilt ve tek şekilde derginin 
web sisteminden indirilebilir. 

4. Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez. 

5.Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. 

6. Yapılan her bir çalışmanın sorumluluğu tek taraflı olarak yazar(lar) aittir. Dergimiz bu konu-
da bir yükümlülük altına alınamaz sokulamaz. 

7. Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderiler çalışmaların, her hangi bir 
nedenle bir başka yerde kullanılmamış veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması gerekir. 
Böyle bir olumsuzluk ile karşılaşılması durumunda tekzip yayınlanması koşulu ile çalışma red-
dedilir ve yazar hakkında hukuki işlem başlatılır. Yazar(lar) ın bulunduğu kurumlara, YÖK ve 
Üniversiteler Arası Kurul’a gerekli bilgiler üst yazı ile bildirilir. 

8. Her bir çalışma alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilip, iki hakemden olumlu 
görüş alan çalışmalar sıraya alınmak koşulu ile yayına alınır. 

9. Hiçbir çalışmanın bir başka çalışmadan farklılığı veya üstünlüğü yoktur. Her bir yazar ve 
çalışma aynı hak ve eşitliğe sahiptir. Her hangi bir ayrıcalık tanınmaz. 

10.Yazarlar çalışmalarının hangi hakemler tarafından değerlendirildiğini bilemez ve bilmek is-
teme hakkına sahip olamaz. Bu durum sadece sistem yönetici ve editör tarafından bilinir ve 
gizli tutulur. 

11. Düzeltmeler majör ve minör şeklinde yapılır. Her bir düzeltme sadece iki hakka sahiptir. İki 
talep doğrultusunda istenen düzeltmenin yapılmaması durumunda çalışma otomatik olarak ret 
alır. 

12. Tez, sunum ve bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyor 
ise mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin dipnotunda bulundurulmalı ve 
açıklanmalıdır. Aksi durumda intihal olarak kabul edilir ve dergimiz bu yükümlülüğü kabul et-
mez. Farklı bir yayın organında yayınlanmış ve Türkçe olarak yayınlanmamış bir çalışma eğer 
Türkçe olarak yayınlanması ve literatüre katkı yapacağı yönünde bir değere sahip ise; dergi 



yönetiminin onayı ile yeniden yayınlanabilir. Bu durum ilgili çalışmanın kaynakçasında daha 
önceki yayınlanmış halinin genel bilgileri yazılmak ve dergi yönetim kurulunun kararı doğrul-
tusunda değerlendirilerek yayına alınır. Bu durum tek taraflı olarak dergi yönetimi ve editörler 
kuruluna aittir. Hiçbir koşul ve şartta yazar(lar) farklı bir talep oluşturamaz dergi ve yönetimi 
yaptırım uygulayamaz. 

13. Dergimizin yayın kabul ettiği alanları dışında yapılan çalışmalar ilgili yönetim veya editör 
tarafından tek taraflı olarak kabul edilir veya red edilir. Bu durumda yazar bir hak iddiasında 
bulunamaz. 

14. Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar(lar) tarafından dergiye verilmiştir. 
Bu işlem için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar her hak-
kı ile dergimize devredilmiş olur. 

15. Dergimizin yayınları değerlendirme süresi hakemlerden gelen dönüşlere göre iki aydır. İki 
ay içerisinde dönüş alınamayan çalışmalar bir başka hakeme yönlendirilir. Bu durumda süre 
uzayabilir ve bir talep oluşturulamaz. Yazar bu durumda hiçbir hak iddiasında bulunamaz, ma-
kaleyi sistemden çekemez. 

16. Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda dergimiz ilk sırada yer alan so-
rumlu yazarı muhatap alır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunmaz ve birinci yazar dışın-
daki kişilere bilgi vermez, vermek zorunda değildir. Ancak yetkili yazar üst yazı ile dergi baş 
editörüne bildirilmesi durumunda “diğer yazarların resmi ıslak imzası” olması koşulu ile yetkili 
olduğu belirtilen yazar muhatap kabul edilir. 

17.Çalışmaları değerlendiren hakemler tamamen bağımsız hareket ederler. Bu konuda dergimi-
zin hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi oluşmaz oluşturulamaz. 

18. Dergimizin yayın süresi yılda üç defa olmak üzere; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarına gelen 
süredir. Bu süreler derginin yayın sistemine bağlı olarak kaymalar oluşturabilir. Bu nedenle 
dergimiz hiçbir talep ve sorumluluk altında bulunmaz. 

19.Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem görüş bildirir raporu ilgili birinci yazara gönderilir. 
Düzeltme istenen çalışmaların düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde düzeltmesi yapıl-
mayan çalışmalar sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar(lar) dergimiz hakkında bir 
yaptırım hakkına sahip olamaz. Dergi sistemine yüklenen yayınlar üzerinde yazar ve kurum 
bilgileri yer alamaz. Bu bilgiler sistem üzerinden makale yüklenirken sisteme bilgileri yük-
leyen üye tarafından yüklenmesi gerekir. Aksi durumda makalenin Word dosyası üzerindeki 
bilgiler silinir ve sistem üzerindeki bilgiler dikkate alınır. Değerlendirmesi biten ve yayın hakkı 
kazanan çalışmalara daha sonradan yazar(lar) eklemesi yapılmaz ve her hangi yeni bir bilgi 
eklenmez eklenmesi istenemez. 



20. Yazım Kuralları:

• Dergiye gönderilecek yazılar, MS Word Programı kullanılarak, Times New Roman karakte-
rinde, 12 Punto ve 1 satır aralığında yazılmalıdır. 

• Sayfa yapısı Başlıklar ve Özet bölümleri dışında, iki sütun halinde, metin iki yana yaslı, satır 
başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk aralık bırakılarak hazırlanmalıdır. 

• Metnin başında Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tar-
tışma, Sonuç, Kaynaklar biçiminde hazırlanmalıdır. Araştırmaya katılmamış, ancak destek sağ-
lamış olan kişi ve kuruluşlara teşekkür başlığı altında teşekkür edilebilir. Başlıktan sonra yazar 
adları ve kurumları belirtilmemeli, bu bilgiler web sayfasına girilmelidir. Araştırma makaleleri 
için bilimsel etik ilkelere uyulduğu belirtilmiş olmalı ve etik kurul rapor bilgisi (Rapor alınan 
kurum adı, tarihi ve rapor sayı numarası) sisteme eklenmelidir.

• Tablo ve figürler metin içinde olması gereken yere yerleştirilmelidir. Tablo/figür numara ve 
başlıkları tablonun üstünde, kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde, 10 punto, kalın (bold), 
iki yana yaslı hazırlanmalıdır. Tablo numarası ve başlık arasına nokta konmalıdır. Tablolar sa-
dece yatay çizgi içermelidir. Metin içinde her bir tabloya atıf yapılmış olmalıdır. Tablo içi 1 satır 
aralığında ve 10 punto olmalıdır. Tabloya ait açıklamalar, tablonun altında 10 punto ve başına * 
işareti konularak belirtilmelidir. Başka kaynaktan alınan tablo ve figürlerin altına dipnot olarak 
kaynak belirtilmelidir. Kısaltmalar ile ilgili açıklamalar tablo ve figür altında “*,**” ya da “a, 
b” kullanılarak 10 punto ile açıklanmalıdır. Tablo ve figür sayısı 6’yı geçmemelidir. Metin içi 
kaynak gösterimi (Yılmaz, 2015: 1-2) şekilinde gösterilmelidir. Mutlaka kullanılan kaynakların 
sayfa numaraları metin içinde gösterilmelidir.

• Derleme yazıları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Metin ve Kaynaklar bölümle-
rini içermelidir. Sayfa yapısı Başlıklar ve Özet bölümleri dışında, iki sütun halinde, metin iki 
yana yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk aralık bırakılarak hazır-
lanmalıdır. Metin amaç çerçevesinde bir yapı içermeli, Sonuç bölümleri ile tamamlanmalıdır.

• Olgu sunumları Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma ve Kaynaklar verilerek yazılmalıdır. Sayfa 
yapısı Başlıklar ve Özet bölümleri dışında, iki sütun halinde, metin iki yana yaslı, satır başı 
verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk aralık bırakılarak hazırlanmalıdır. Olgu sunumu 
fotoğraf ve akış şemaları ile desteklenebilir. Fotoğraf ve akış şemaları için gerekli izinler alın-
malı ve altına dipnot olarak kaynak belirtilmelidir.

• Sayfanın üst, alt, sol ve sağ taraflarında 3’er cm’lik boşluklar olmalıdır. 

• Yazılar 05-20 sayfa aralığında olmalı, toplam 20 sayfayı geçmemeli ve alt ortada sayfa numa-
rası verilmiş olmalıdır.



• Türkçe yazılarda 100-200 kelimeyi geçmeyen İngilizce özet, özetin altında 3-7 arasında anah-
tar sözcük(ler) yer almalıdır. Özetin, yazıldığı yabancı dilde başlığı ve anahtar kelimeleri (key-
words) de bulunmaktadır. Anahtar kelimelerin ilk harfleri büyük ve aralarında virgül olacak 
şekilde sisteme girilmesi gerekir. Türkçe hazırlanan çalışmalarda mutlaka 750-1000 kelime 
arasında genişletilmiş ingilizce özet bulunmalıdır. Bu özet kaynakçadan sonra geniş özet başlığı 
altında verilmelidir. Geniş özette çalışmanın genel olarak spesifik hali ifade edilmiş olmalıdır.

• Özet, araştırmanın amacı, yöntemi, bulgular, sonuç ve anahtar kelimeler alt başlıklarından 
oluşur.

• Makale bir kongrede bildiri olarak sunulmuş ise, sunulduğu toplantı ve yılı Özet kısmının 
altında belirtilmelidir.

• Dergi web sayfasına makale yüklenirken tüm yazarlar isim sıralamasına göre sisteme yazıl-
malı, yazar soyadları mutlaka büyük harfle yazılmalı ve yazar isimleri virgül ile birbirinden 
ayrılmalıdır. Sırasıyla her bir yazarın kurum bilgileri büyük harfle yazılmalı ve aralarına virgül 
konulmalıdır. 



GUIDELINES FOR THE AUTHORS

1. The language of the journal is Turkish and English.

2. If the editorial board and the administrative board approve the papers prepared in different 
languages, it is accepted. The journal acts unilaterally. 

3. The journal doesn’t have a printed version. In the electronic version, only the Turkish and 
English abstracts are included. Full texts of the available publication in pdf format can be down-
loaded from the website in volumes and separately. 

4. Papers are accepted on condition that the author is registered to be a member of the journal. 

5. None of the authors can assert legal rights on the journal. 

6. The journal cannot be held responsible for the papers; however, the author himself/herself is 
responsible for the articles unilaterally.

7. The papers, submitted to the journal, should not have been sent to another journal previously 
and under consideration of another journal for publication simultaneously. If such cases occur, 
the article is rejected on condition that refutation is published and the journal imposes the re-
quired sanctions on the author(s). Necessary information is notified to affiliated institutions of 
author(s), YÖK and Interuniversity Board with the cover letter.

8. Each study is evaluated by the two referees, and the approved papers by the two referees are 
saved to be published in the following issues.

9. None of the studies and authors has privileges in the journal. Each author and study has the 
same rights and they’re equal. No privilege is granted.

10. The names of the referees-experts in their fields-will not be revealed to the authors. Infor-
mation concerning the authors is known only by the system manager and the editor.  It is kept 
confidential. 

11. Major and minor corrections are made. These corrections are requested from the authors 
twice. If the required corrections are not made, the publication is rejected by the system auto-
matically.

12. If the article is produced from the thesis, presentation, and so on, it should be stated and 
explained in the footnote. Otherwise the author is accused of plagiarism. In that case, the jo-
urnal cannot be held responsible for this situation. If a paper that was previously published in 
another media organ in a language other than Turkish has a value to be published in Turkish and 
is thought to contribute to the literature, it can be republished upon the approval of journal ma-



nagement. General information of the previously published version is stated in the references 
and it is published with the decision of the executive board. Author(s) cannot make a different 
demand under any conditions and cannot impose sanctions on the journal and management. 

13. If the paper is not within the scope of the journal, it is the editors and the administrators who 
will accept or reject the paper unilaterally. The author cannot assert any legal rights. 

14. The uploaded study belongs to the journal with its exclusive rights. For this reason, it is not 
necessary for the authors to sign any other documents. The studies uploaded to the system are 
regarded as being transferred to our journal with all rights. 

15. The evaluation process of the studies uploaded to the system takes two months. Studies 
that are not evaluated within this period are sent to a different referee. So this process may take 
longer and a demand cannot be asserted. The author cannot assert any legal rights and withdraw 
his/her article in this process.

16. In the articles with more than one author, the first mentioned author is regarded as the add-
ressee, other authors are not communicated. The journal is not supposed to give information to 
other authors. However, in case the authorized author inform editor-in-chief with a cover letter, 
the author stated to be authorized is accepted on condition that “wet signatures of other authors” 
are provided. 

17. The referees act independently in the journal. Authors cannot exercise power over the refe-
rees or cannot demand anything from the referees. 

18. The journal publishes three times in a year as April, August and December. However, there 
might be changes in the periods depending on the publication process. The journal cannot be 
held responsible for this.

19. Following the evaluation process of the studies, the referee report is sent to the first author. 
The authors should make the required corrections in 15 days. If the corrections are not made 
in 15 days, the article is rejected by the system automatically. None of the authors can impose 
sanctions on the journal in this case. Information of authors and institutions doesn’t exist in 
the paper uploaded to the system. The member uploading the paper to system must insert this 
information. Otherwise the information of article on Word file s erased and the information on 
the system is considered. Author(s) cannot be added to the papers that were evaluated and con-
sidered to be published and new information cannot be added or requested to be added. 

20. Writing Rules 

• The papers that will be sent to the journal must be written in MS Word Program, with Times 
New Roman in 12 pt. and with 1 line spacing.



• The page must be in two columns, as justified without indent by giving 12nk space in headings 
and at the end of paragraphs excluding Heading and Abstract. 

• At the beginning, the text must be prepared as Turkish and English Headings, Abstract, Intro-
duction, Method, Findings, Discussion, Result and References. Thanks can be extended to the 
individuals and institutions that didn’t participate in the research but contributed to it under the 
title of heading. Names of authors and institutions shouldn’t be stated after the heading, this 
information must be inserted to the website. Accordance of research articles with the scientific 
ethical principles must be stated and the ethical board report (Name of the institution where the 
report is taken, date and report number) must be added to the system. 

• Tables and figures must be placed in the text appropriately. Numbers and titles of tables/
figures must be above the table; sentence case must be used in 10 pt., bold and justified. A dot 
must be indicated between table number and title. Tables must only include horizontal line. 
Each table must be referred in the text. Things in the table must be in 1 line spacing and 10 pt. 
Explanations belonging to the table must be indicated below the table in 10 pnt and by putting 
* before it. The references taken from another source must be indicated below the tables and 
figures as footnote. Explanations about the abbreviations must be stated below the table and 
figure by using “*,**” or “a, b” in 10 pt. The number of tables and figures must be no more than 
6. Text inside references (Yılmaz, 2015: 1-2) should be stated. Page numbers of sources used 
in the text must be absolute.

• Compilations must incorporate Turkish and English Headings, Abstract, Text and References. 
The page must be prepared in two columns, justified without indent and with 12 nk spacing 
in heading and at the end of the paragraph excluding Headings and Abstract parts. Text should 
include a structure within a purpose, Conclusion parts must be completed. 

• Case reports must include the parts of Introduction, Case Study, Discussion and References. 
The page must be prepared in two columns, justified without indent and with 12 nk spacing in 
heading and at the end of the paragraph excluding Headings and Abstract parts. Case reports 
can be supported with photos and flow charts. Necessary permissions must be taken for photos 
and flow charts and references should be stated in footnote. 

• Page layout must be with 3 cm margin in the top, bottom, left and right. 

• Texts must be between 05-20 pages, no more than 20 and page number must be indicated in 
bottom of the page. 

• There must be an English abstract with no more than 100-200 words and 3-7 key words below 
the abstract in the papers in Turkish. Heading and key words must be also stated in its original 
language. Key words must be written with sentence case and by putting comma between them. 



Must be between 750-1000 words in Turkish prepared to work extended English summary. This 
brief summary should be given under heading wide after bibliography. In broad summary of the 
study it should in general be expressed specific state.

• Abstract is composed of the subtitles of purpose, method, findings, results and key words. 

• If the article was previously presented in a congress as a paper, the meeting of the presentation 
and its date must be indicated below the Abstract. 

• All authors must be written by the name order while uploading the article to the website, 
surnames of authors must be written in capital letters and comma must be used between the 
names of authors. Institution of every author must be respectively written with capital letter and 
comma must be used between them. 
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